
XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO RIP NA RECUPERAÇÃO DE OURO 
ASSOCIADO AO MINÉRIO CARBONOSO DE C1-SANTA LUZ 

 
SANTOS, M.G.1, DE ANDRADE LIMA, L.R.P.2, AMARAL JR., E.3  

1Universidade Federal da Bahia (UFBA), e-mail: gsantos.mariana@gmail.com 
2Universidade Federal da Bahia (UFBA), e-mail: lelo@ufba.br 

3Yamana Gold, e-mail: edvaldo.amaral@yamana.com 

 
 
RESUMO 
 
Minérios de ouro com adsorção deletéria do íon complexo aurocianeto (efeito preg-
robbing) podem ser tratados com hidrocarbonetos para reduzir este efeito. 
Entretanto este método pode inibir a adsorção do íon aurocianeto sobre o carvão 
ativado. Por esta razão, algumas usinas passaram a usar resinas de troca iônica, 
que são menos sensíveis à contaminação por compostos orgânicos. O minério do 
projeto C1-Santa Luz (Bahia) apresenta forte efeito preg-robbing, o que causa baixa 
recuperação de ouro no processo carvão em lixiviação convencional (CIL) e uma 
possível solução é a passivação com querosene. Neste trabalho, amostras da 
alimentação do processo CIL da usina de C1 foram utilizadas para realização de 
ensaios de resina em lixiviação (RIL) usando a resina Minix®. Os resultados mostram 
que para o minério de C1, o processo CIL, usando carvão novo, tem um 
desempenho superior ao processo RIL, mesmo para altas concentrações de resina. 
A análise da resina carregada indica que esta baixa recuperação se deve à 
interação eletrostática e consequente adsorção na superfície da resina de partículas 
finas do minério (albita, ilita e muscovita). Assim, a dextrina branca foi introduzida na 
polpa, o que reduziu a interação das partículas finas com a resina e promoveu um 
aumento da recuperação de ouro, o que equiparou o desempenho dos processos 
RIL e CIL com carvão novo.  
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ABSTRACT 
 
Gold ores with strong preg-robbing effect can be treated using hydrocarbons as 
blank agent. However, this method can inhibit the adsorption of the aurocyanide ion 
on the activated carbon. For this reason some plants are using exchange resins, 
which are less sensitive to organic compounds contamination. The ore from the C1-
Santa Luz (Bahia) Project has strong preg-robbing effect, which gives low recovery 
on the conventional carbon-in-leach process, and a possible solution is the inhibition 
using kerosene. In this work, samples of the C1 CIL plant entrance were used to 
perform resin-in-leaching (RIL) tests using the Minix® resin. The results show that for 
the C1 ore, the CIL process, using new activated carbon, performs better that the RIL 
process, even to high resin concentrations. The analysis of the loaded resin indicates 
that the low recovery is due to the electrostatic interaction and adsorption of fine 
particles of the ore (albite, ilite and muscovite) on the resin surface. Therefore, the 
addiction of white dextrin on the pulp reduced the interactions of the fine particles 
with the resin thus improving the gold recovery, which equalizes the RIL and CIL 
process performances. 
 



Santos, M.G.; De Andrade Lima, L.R.P.; Amaral Jr.; E. 

KEYWORDS: gold; ion exchange resin; carbonaceous ore. 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

1. INTRODUÇÃO 
 
A ocorrência de minérios de ouro com forte adsorção deletéria do íon complexo 
aurocianeto (efeito preg-robbing) e a sua possível desativação com hidrocarbonetos 
motivou estudos na busca por alternativas aos processos convencionais de 
recuperação de ouro, uma vez que os carvões ativados também podem ser 
desativados pelos hidrocarbonetos, o que provoca baixa recuperação de ouro.  
 
A presença de material carbonoso com forte efeito preg-robbing no depósito mineral 
do projeto C1-Santa Luz (Bahia) causou sérios problemas de recuperação de ouro 
no processo CIL operado pela CVRD nos anos 1990, o que culminou com o 
fechamento da mina. Três tipos de matéria carbonosa foram identificados neste 
depósito. O tipo I é predominante nos sedimentos e caracterizado pela granulometria 
fina a pó como matéria carbonosa amorfa variando de <5µm a 2mm. O tipo II forma 
grãos de matéria carbonosa, compostos por subgrãos arredondados altamente 
anisotrópicos. O tipo III forma grãos bem cristalizados, com textura hipidiomórfica a 
idiomórfica e textura interna homogênea. Em termos gerais, trata-se de material 
grafitoso desordenado, com uma tendência de grafitização na qual a matéria 
carbonosa apresenta baixo grau de cristalização. A presença de matéria carbonosa 
pode ter sido um importante fator na deposição de ouro durante a interação entre o 
fluido hidrotermal e o carbono, agindo como um agente redutor durante a separação 
de fases ou adsorvendo o ouro em sua superfície, como carvão ativado (SILVA e 
XAVIER, 1997).  
 
Recentemente, a Yamana Gold definiu uma nova rota para o tratamento deste 
minério envolvendo moagem, concentração gravimétrica, flotação de sulfetos, 
passivação do material carbonoso com querosene, adsorção do querosene 
excedente em carvão ativado e cianetacão-adsorção (CIL) com posterior eluicão e 
eletro-recuperação. Uma usina foi construída para tratar cerca de 220 toneladas de 
minério por hora e operou por cerca de 18 meses. Foram, entretanto, observadas 
algumas dificuldades em escala industrial que causavam baixa recuperação de ouro. 
Uma das possíveis causas seria a desativação do carvão ativado por querosene e 
por reagentes da moagem e da flotação. 
 
A utilização de resinas de troca iônica para a concentração e purificação de ouro a 
partir de soluções cianetadas tem sido investigada há mais de setenta anos, mas o 
desenvolvimento de resinas seletivas para ouro vem sendo considerado seriamente 
nos últimos vinte anos. A aplicação industrial de resinas no processo de cianetação 
de minérios carbonosos com efeito preg-robbing e que usam hidrocarbonetos para 
passivação deste efeito tem se mostrado uma alternativa viável ao processo de 
lixiviação, seguido de adsorção em carvão ativado. Exemplos de aplicação industrial 
incluem: Penjom Gold Mine (Malásia) que tratava minério carbonoso e Barbrook 
Gold Mine (África do Sul) que trata minério com alto conteúdo de argila e compostos 
orgânicos (KOTZE et al., 2005). 
 
Resinas de troca iônica são materiais sintéticos, os quais consistem de uma matriz 
inerte e aminas ou ésteres como grupos funcionais de superfície. O grupo funcional 
pode trocar íons com outras espécies iônicas em solução de carga semelhante 
dependendo da preferência particular de um grupo funcional por um íon específico. 
Resinas de troca iônica de base forte possuem aminas quaternárias como grupos 
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funcionais, podendo, ocasionalmente, possuir também aminas terciárias, as quais 
possuem carga positiva em solução aquosa (MARSDEN e HOUSE, 2006). 
 
A adsorção do íon complexo aurocianeto é representada pela reação: 
 

   3 32 2
N R X Au CN N R Au CN X
 

           (1) 

 
Onde   representa a matriz da resina e X- é um ânion, tal como CN-, NO3

-, SO4
2- ou 

HSO4
-. A capacidade de carga de ouro depende da estrutura da resina, da 

concentração de grupos funcionais presentes, da concentração de íons na solução e 
suas propriedades (MARSDEN e HOUSE, 2006). 
 
O processo resina na lixiviação (RIL) opera em configurações similares ao processo 
carvão na lixiviação (CIL), entretanto a concentração de resina é mantida entre 10-
20 g/L, enquanto no processo CIL, a concentração de carvão ativado é mantida em 
torno de 50 g/L. Em ambos os casos (CIL ou RIL), o sólido adsorvente (carvão ou 
resina, respectivamente) é adicionado no último tanque de lixiviação, sendo 
transferido para os outros tanques em contra-corrente com a polpa até chegar ao 
primeiro tanque. No primeiro tanque o sólido adsorvente é retirado do circuito de 
lixiviação e enviado para a eluição (MARSDEN e HOUSE, 2006).  
 
Resinas possuem algumas vantagens quando comparadas com o carvão ativado, 
dentre elas podem ser citadas: maior capacidade de carga, menor propensão à 
contaminação por reagentes orgânicos, dispensa de regeneração térmica, cinética 
de adsorção mais rápida, eluição à pressão atmosférica, capacidade de extrair 
metais básicos gerando efluentes com menos CN- (GREEN et al., 2002). Em um 
estudo comparativo entre os custos relativos dos processos CIP e RIP foi constatado 
que o processo de resina em polpa (RIP) apresenta menores custos de capital e 
operacional que o processo convencional CIP (KOTZE et al., 2005). 
 
A atividade preg-robbing do minério de C1-Santa Luz motivou este estudo, sobre a 
utilização de resina seletiva para ouro como alternativa ao carvão ativado, avaliando, 
assim, a possibilidade de substituir o processo CIL pelo processo RIL. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Nos ensaios RIL foi utilizada a resina Dowex Minix® XZ-91419.00 fornecida pela Dow 
Chemical Company (resina de base forte, fabricada sob licença do MINTEK) 
(GREEN et al., 2002) e nos testes CIL foi utilizado o carvão ativado novo fornecido 
pela usina de C1. Foi utilizada na maior parte dos testes uma amostra do 
concentrado da flotação de sulfetos da usina do projeto C1, que alimenta o circuito 
de lixiviação em tanques agitados com carvão ativado (CIL) coletada em 28/03/2014. 
Neste trabalho foi adotada a convenção de referir-se a esse material como ACIL. 
Esta amostra foi filtrada e seca no laboratório da usina. Em seguida foi 
homogeneizado e dividido em amostras menores para a realização dos testes. 
 
Para a realização dos ensaios de resina em lixiviação (RIL) e carvão em lixiviação 
(CIL), preparou-se uma solução de cianeto de sódio, com concentração igual a 1500 
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ppm de CN-, cujo pH foi ajustado em 12 utilizando-se hidróxido de sódio (NaOH 
P.A.-A.C.S. - SYNTH). Para a preparação da polpa utilizou-se 50 g da amostra ACIL 
e 100 g de solução de cianeto de sódio, obtendo assim uma polpa com porcentagem 
de sólidos de aproximadamente 33%. Os testes foram feitos em erlenmeyers de 250 
mL, abertos e sob agitação em uma incubadora de agitação orbital com a rotação 
ajustada em 150 RPM por um período de 24 horas. A polpa resultante foi filtrada à 
vácuo para separar a fase líquida de fase sólida. A separação da resina do rejeito da 
lixiviação foi feita com o auxílio de uma peneira com abertura de 60 malhas Tyler e 
500 mL de água deionizada para lavar o material. A solução aquosa, o rejeito da 
lixiviação e a resina/carvão foram enviados para análise das concentrações de ouro 
por espectrofotometria de absorção atômica e fireassay. Também foram realizadas 
observações da resina no microscópio eletrônico de varredura JEOL JSM-6610LV. 
 
A fim de avaliar o efeito do pH sobre o comportamento do material carbonoso e das 
partículas de mica, a resina foi colocada em contato com a polpa de minério 
carbonoso com valores de pH ajustado em 1, 2,2, 4,5 e 6. Em seguida, foi feita a 
separação, lavagem e secagem da resina.  
 
Foi utilizada uma amostra da polpa da alimentação do terceiro tanque do circuito CIL 
da usina do projeto C1 coletada no dia 07/04/2014. Esta polpa não teve contato 
prévio com o cianeto, mas teve contato com o querosene usado para passivar o 
material carbonoso e com o carvão ativado usado para retirar o excesso de 
querosene empregado. O objetivo do seu uso foi observar se haveria melhor 
desempenho da resina em relação ao carvão ativado na presença de 
hidrocarboneto. 
 
Nos ensaios de resina em lixiviação (RIL) utilizou-se concentrações de resina de 10 
e 20 g/L, pois estes são os limites da faixa de concentração normalmente usada 
para este processo (MARSDEN e HOUSE, 2006). Em seguida foram realizados 
ensaios com concentrações de 30 g/L e 40 g/L, a fim de avaliar o efeito do aumento 
da concentração de resina sobre o desempenho do processo. 
 
Após a avaliação dos resultados dos testes RIL e CIL, foram conduzidos ensaios RIL 
com a utilização de dextrina branca como agente modificador de carga de superfície 
para avaliar o comportamento das micas associadas à matéria carbonosa. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados da recuperação do ouro, calculados a partir dos valores de teor de 
ouro no sólido, em teste CIL e RIL análogos são mostrados na Tabela 1. Observa-se 
que, em condições análogas, apesar da capacidade de adsorção da resina, o carvão 
ativado novo tem um desempenho superior, o que é refletido na menor concentração 
no rejeito. A Tabela 2 mostra os resultados de recuperação de ouro em teste CIL e 
RIL análogos feitos com a polpa retirada da usina de C1 na qual há presença de 
querosene residual. Observa-se que, mesmo na presença de hidrocarbonetos e 
outros reagentes que interagem com o carvão ativado, o desempenho deste também 
foi superior ao da resina.  
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Tabela 1. Testes de lixiviação - adsorção com ACIL: comparação entre resina e carvão ativado. 

Teste 
[Au]Alimentação 

(g/t) 
[Resina/Carvão] 

(g/L) 
[Au]Rejeito  

(g/t) 
[Au]Resina/Carvão  

(g/t) 
[Au]Líquido  
(mg/L) 

Recuperação Au 
(%) 

CIL_T1 11,87 50 3,31 46,43 <0,01 72 

RIL_T3 11,87 50 6,25 81 0,00 57 

 
A Tabela 3 mostra o efeito do aumento da concentração de resina na polpa sobre o 
desempenho do processo para a amostra ACIL (Testes RIL_T1 a RIL_T3). Observa-
se que o aumento da concentração da resina gera um discreto aumento no 
desempenho do processo, embora já esteja fora da faixa normalmente 
recomendada. Isto possivelmente está relacionado com o fato de a resina 
apresentar uma certa afinidade superficial com o minério. Notou-se que após os 
testes, a resina, inicialmente branca, encontra-se com tonalidade acentuadamente 
cinza. Os testes realizados com a polpa previamente colocada em contato com 
querosene (RIL_T5(q) e RIL_T6(q)) indicam um discreto aumento da recuperação, 
mas não mostram aumento considerável na recuperação.  
 
Tabela 2. Testes de lixiviação - adsorção com TK03: comparação entre resina e carvão ativado. 

Teste 
[Au]Alimentação 

(g/t) 
[Resina/Carvão] 

(g/L) 
[Au]Rejeito  

(g/t) 
[Au]Resina/Carvão  

(g/t) 
Recuperação Au 

(%) 

CIL_T4(p) 11,697 66 4,02 53,66 66 

RIL_T4(p) 11,697 68 5,42 96,19 54 

 
Tabela 3. Testes de lixiviação - adsorção com ACIL: efeito da concentração de resina e da 

presença de querosene. 

Teste 
[Au]Alimentação 

(g/t) 
[Resina/Carvão] 

(g/L) 
[Au]Rejeito  

(g/t) 
[Au]Resina/Carvão  

(g/t) 
[Au]Liquido  
(mg/L) 

Recuperação Au 
(%) 

RIL_T1 11,87 10 6,11 195 <0,01 48 
RIL_T2 11,87 20 5,63 188 0,09 52 
RIL_T3 11,87 50 6,25 81 0,00 57 

RIL_T5(q) 11,87 20 5,09 291,67 <0,01 57 
RIL_T6(q) 11,87 30 5,92 109,50 <0,01 50 

 
Os resultados mostrados na Tabela 4 confirmam o efeito da concentração de resina 
no desempenho do processo RIL, pois nota-se que para concentração entre 10 e 30 
g/L praticamente não há aumento de recuperação, mas para uma concentração de 
40 g/L há um discreto aumento.  
 

Tabela 4. Testes de lixiviação - adsorção com ACIL: efeito da concentração de resina. 

Teste 
[Au]Alimentação 

(g/t) 
[Resina] 

(g/L) 
[Au]Rejeito  

(g/t) 
[Au]Resina  

(g/t) 
[Au]Líquido  
(mg/L) 

Recuperação Au 
(%) 

RIL1 11,87 10 5,02 324,427 <0,01 58 
RIL2 11,87 20 4,97 171,339 <0,01 58 
RIL3 11,87 30 4,89 123,079 <0,01 59 
RIL4 11,87 40 4,49 90,895 <0,01 62 

 

Observa-se também que com o aumento da concentração de resina, a recuperação 
de ouro não alcança valores de recuperação acima daqueles obtidos em ensaios 
semelhantes com a utilização do processo CIL, como era esperado. Enquanto a 
máxima recuperação obtida com o processo RIL foi de 62% utilizando a 
concentração de resina igual a 40 g/L, o processo CIL apresentou recuperação de 
72% com a utilização de carvão ativado novo na concentração de 50 g/L. Observa-
se também uma certa incerteza em alguns resultados, possivelmente provocada 
pela interação da resina com o minério. 
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As Figuras 1a, 1b e 1c apresentam imagens da superfície da resina em elétrons 
secundários antes e após os ensaios de resina em lixiviação. É possível observar 
que após os ensaios RIL deposita-se uma camada de material na superfície da 
resina, formada por material carbonoso e partículas sólidas. A presença das 
partículas sólidas finas adsorvidas na superfície da resina pode esta relacionada à 
baixa recuperação de ouro nos ensaios RIL. 
 

            
           (a)           (b)    (c) 

Figura 1. Imagens da superfície da resina antes (a) e após (b e c) os ensaios RIL. 
 

A Figura 2 mostra o mapeamento de C, Si, Al, e Na na superfície da resina. Em 
função das características do minério e dos elementos encontrados pode-se inferir 
que estas partículas são possivelmente de ilita, albita e muscovita. Estes minerais 
têm um ponto de carga nula em torno de 2. Como os testes de lixiviação são 
conduzidos em pH em torno de 12, estas partículas finas apresentam carga 
superficial negativa. A resina possui caráter básico, e consequentemente, tem carga 
positiva. Portanto, tudo indica que a interação eletrostática provoca a atração destas 
partículas para a superfície da resina e causam o bloqueio dos sítios ativos da 
resina, ocasionando a baixa recuperação de ouro durante os ensaios. Estas 
partículas finas podem também bloquear os poros do carvão ativado durante o 
processo CIL, reduzindo a sua capacidade de carga e reduzindo a atividade do 
carvão regenerado. 
 

 
Figura 2. Mapeamento dos elementos da superfície da resina (Figura 1c) feita por EDS. 

 
A Figura 3 apresenta cinco amostras de resina Minix® que ficaram em contato com a 
polpa de minério carbonoso, após separação, lavagem e secagem. As amostras 
escuras foram colocadas em contato com a polpa e valores de pH ajustados para 1, 



Santos, M.G.; De Andrade Lima, L.R.P.; Amaral Jr.; E. 

2,2, 4,5 e 6, e a amostra clara (à esquerda) foi colocada em contato com a polpa em 
pH 12 na presença de dextrina branca. Observa-se que a dextrina inibe a interação 
das partículas finas com a resina, possivelmente devido à sua adsorção pelas 
partículas finas de silicatos que são por ela deprimidos. Esta ação de depressão da 
dextrina em gangas carbonosas já foi reportada para outros minerais e está 
incorporada na prática industrial (BULATOVIC, 2007). 
 

 
Figura 3. Resina após contato com o minério carbonoso. 

 
Na Tabela 5 são confrontados os resultados de dois testes RIL feitos em condições 
próximas, sendo a RIL2 feita sem dextrina e a RIL5 feita com 17g/L de dextrina. 
Embora a concentração de dextrina e de resina sejam pequenas, observa-se que a 
dextrina causa uma alteração considerável na recuperação do ouro e no 
consequente desempenho do processo RIL, que passa a ter um desempenho 
análogo ao processo CIL com carvão ativado novo, ou seja, 72%. 
 

Tabela 5. Testes de lixiviação - adsorção com ACIL: efeito da presença de dextrina branca. 

Teste 
[Au]Alimentação 

(g/t) 
[Resina] 

(g/L) 
[Dextrina] 

(g/L) 
[Au]Rejeito 

(g/t) 
[Au]Resina 

(g/t) 
[Au]Líquido 
(mg/L) 

Recuperação Au 
(%) 

RIL2 11,87 20 0 4,97 171,339 <0,01 58 

RIL5 11,87 17 17 3,38 159,907 <0,01 72 

 
Na Figura 4 são apresentadas as imagens da superfície da resina em elétrons 
secundários (SEI) e retro-espalhados (BSE) após os ensaios com a utilização de 
dextrina branca. Percebe-se que a quantidade de partículas adsorvidas à superfície 
da resina foi substancialmente reduzida, o que confirma o efeito da dextrina na 
inibição da adsorção de partículas finas na resina. 

 

       
Figura 4. Imagens da superfície da resina após os ensaios RIL com dextrina branca. 
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4. CONCLUSÕES 
 
Neste trabalho amostras do minério carbonoso do projeto C1-Santa Luz, com forte 
efeito preg-robbing para o ouro foram usadas nos ensaios de lixiviação e adsorção 
com resina Dowex Minix® ou carvão ativado novo. Os resultados mostram que, para 
o minério de C1, o processo CIL usando carvão ativado novo tem um desempenho 
superior ao processo RIL, mesmo para concentrações de resina de 50 g/L. A maior 
recuperação do ouro para o processo CIL foi 72%. A análise microscópica da resina 
carregada indica forte afinidade desta com partículas finas possivelmente de albita, 
ilita e muscovita. Estas partículas têm carga negativa na região alcalina enquanto a 
da resina é positiva, o que causa interação eletrostática e consequente adsorção 
das partículas finas na superfície da resina, o que impacta na adsorção do complexo 
de ouro. A dextrina branca, introduzida na polpa, reduziu a interação das partículas 
finas com a resina e promoveu um aumento da recuperação de ouro, o que 
equiparou o desempenho dos processos RIL e CIL com carvão novo.  
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