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O objetivo deste estudo foi a investigação da capacidade adsortiva do minério aurífero 
refratário de ANTAS-I, Mina de Maria Preta. A atividade "preg-robbing" do minério é 
bastante evidente e varia com a porcentagem de sólidos na polpa contendo cianeto, com a 
natureza dos cianocomplexos e com o pH da · solução. Quanto maior a porcentagem de 
sólidos e menor o pH, maior é a adsorção. Para os metais, essa atividade varia na seguinte 
ordem decrescente: zinco, cobre, ouro e ferro . Os resultados sugerem que fatores como a 
porcentagem de sólidos, o pH da solução e a presença de ciano-complexos de zinco podem 
contribuir para a diminuição do efeito "preg-robbing". 

ABSTRACT 

This study was aimed at investigating the adsorptive capacity of a sample of the ANTAS-I 
gold ore from Maria Preta Mine. The ore showed a significant adsorbing capacity for gold, 
zinc, copper and iron ciano-complexes. The adsorptive capacity increases with the increase of 
pulp density and the decrease of pH. This capacity also varies with the nature of the 
adsorbing species, according to the following decreasing order: zinc, copper, gold and iron. 
The results suggest that pulp density, pH and the presence of zinc ciano-complexes may 
contribute to decrease the preg-robbing effect. 

Palavras-Chave: minério refratário de ouro, matéria carbonosa, atividade, efeito "preg

robbing". 
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Introdução 

O termo" minério carbonoso de ouro" foi definido por Radke e Scheiner [I] em seus estudos 

com o minério de Carlin, EUA. Para os autores, minério carbonoso é aquele que contém 

·carbono "ativo", isto é, capaz de adsorver ouro de soluções cianetadas. Osseo-Asare, Afenya 

e Abotsi [2] sugeriram que a matéria carbonosa é formada (i) por um componente de 

carbono elementar, que se comporta como carvão ativado e, assim, adsorve o ouro; (ii) 

hidrocarbonetos pesados, que não interagem com o ouro, e (iii) ácidos orgânicos, similares ao 

ácido húmico, que podem formar complexos com o ouro dissolvido. Os autores detectaram a 

presença de hidrocarbonetos pesados e carbono elementar em uma amostra do minério de 

Prestea, Gana. Mais recentemente, Leventhal e Hofstra [3] analisaram diversas amostras de 

minérios da região de Carlin. Os estudos indicaram que a matéria orgânica consiste 

predominantemente de uma grafita criptocristalina, com dimensões de 30 a 70 A. 

No Brasil, a ocorrência de minérios carbonosos de ouro foi notada, recentemente, na Mina de 

Maria Preta da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, após uma queda brusca nos níveis de 

recuperação/produção de ouro na usina de tratamento. A ocorrência de minérios carbonosos 

em outros depósitos/minas da região despertou o interesse para um estudo mais profundo da 

natureza da matéria carbonosa presente nesses minérios, bem como de processos de 

desativação viáveis da mesma. 

O presente trabalho é parte de uma caracterização mais ampla do minério de Antas I, visando 

a identificação dos principais constituintes do minério, em especial daqueles responsáveis pelo 

efeito "preg-robbing". Através de ensaios de isolamento associados a análises de 

espectroscopia de infra-vermelho, difração de raios-X e observações de seções polidas em 

microscópio petrográfico e eletrônico, identificou-se a presença de ácido húmico e de matéria 

grafitosa, esta em grãos muito finos distribuídos na ganga si! i catada [ 4]. Incluídos nessa 

caracterização, foram realizados diversos ensaios de atividade, de forma a se determinar a 

capacidade adsortiva do minério com relação aos cianocomplexos de ouro, de zinco , cobre e 

ferro , constituintes comuns de polpas cianetadas. A avaliação da capacidade adsortiva do 

minério com relação a ~ses cianocomplexos é apresentada a seguir. 
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Procedimento Experimental 

Foi usada uma amostra do minério de Antas I, representativa da jazida, na granulometria de 

95% abaixo de 0,075 mm. O minério é constituído predominantemente por quartzo, micas, 

feldspatos e clorita. Limonita/goethita, pirita e o material grafitoso aparecem como 

constituintes secundários. A amostra apresentou um teor de carbono orgânico igual a 0,47%. 

O princípio básico do ensaio de atividade é o contato de uma certa quantidade de minério 

com uma solução de um determinado ciano-complexo metálico, em concentração conhecida, 

por um tempo também determinado. Foram utilizadas soluções de cianeto de zinco, cobre, 

ferro e ouro em concentrações de I, 2 e 10 mg/1. Todas as soluções tiveram seu pH inicial 

ajustado entre 10,5 e 11,0. As soluções de zinco, cobre e ferro foram preparadas a partir dos 

seguintes reagentes: ZnS04.7H20 (PA, 99,7%, Quimis ), CuS04.5H20 (PA, 99,0%, Anidro( 

Produtos Químicos Ltda.), ~e(CN)6.3H20 (PA, 99,9%, Quimibrás Industria Química 

Ltda.), NaCN (PA, 98,0"/o, Riedel - De Haen Ag Seelze - Hannover). Os sais foram 

dissolvidos em soluções contendo cianeto, em uma proporção de CN/metal igual a 4, para o 

complexo Zn(CN)/, 3 para o complexo Cu(CN)/" e 6 para o complexo Fe(CN)/, 

trabalhando-se com um excesso de 10% de NaCN. As soluções de ouro foram preparadas a 

partir de pequenas limalhas de ouro, lavadas previamente com acetona (P A, Labsinth 

Produtos para Laboratórios Ltda.), para eliminar eventuais contaminações oleosas, e secadas 

posteriormente. As reações com NaCN ocorreram através de agitação e injeção de 0 2. A 

dissolução foi acelerada também com a adição estagiada de excesso de NaCN, perfazendo 

um total de 40% sobre a proporção estequiométrica. 

Variou-se a porcentagem de sólidos em : 1%, 28,5%, 37,5% e 50%, em volumes de 50 mi de 

solução para a primeira e de 25 mi para as demais. Os tempos de contato variaram de 5 

minutos até 2,5 horas, para as soluções de cianeto de zinco, cobre e ferro e de 5 minutos até 

4,0 horas, para os ensaios em solução de Au(CN)2·· Todos os ensaios foram realizados em 

duplicata e em temperatura ambiente ( 27 ± 2 oq. Para cada série, realizou-se um ensaio em 

branco (sem amostra de minério) com o objetivo de verificar uma possível interferência do 

sistema de filtração na adsorção do metal. 

A isoterma de adsorção foi construída através do contato de IS g do minério com 25 mi de 

soluções de cianeto com concentrações iniciais de 60, 200, 800, 1200, 2400, 3600 e 4800 

mg/1 de ouro, em frascos tampados. Estes foram mantidos em agi~ação durar -~ I 5 dias. Os 

ensaios foram conduzidos em temperatura de 22 ± 2 oc, em pH mantido na faixa de 8,0- 8,5 

através da adição de pequenas quantidades de HCI ou NaOH. 
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Resultados e Discussão 

Em todos os ensaios de atividade o pH das soluções, após a adição do minério se estabilizava, 

naturalmente, na faixa de 8,0 - 8,5, com exceção dos ensaios na porcentagem de sólidos de 

1%, para os quais o pH se mantinha inalterado, na faixa de 10,5-11,0. Entretanto, para as 

soluções de cianeto de ouro, ensaios efetuados na porcentagem de sólidos de 37,5%, com 

ajuste contínuo do pH em 10,5 mostraram que: 

• a variação de pH é imediata (de 10,5 para 8,0- 8,5). 

• o consumo de soda é de cerca de 6,5 g de soda por quilo de minério, para o controle 

em pH 10,5. 

• a adsorção de ouro é inibida em pH mais elevados (diminuiu de 90% para 55% com a 

elevação do pH de 8,5 para 10,5). 

Ensaios com Soluções de Cianeto de Ouro- Au(CN)2-

A Figura l(a) mostra o diagrama Eh - pH para o sistema Au-CN-H20 . ObseJVando-se este 

diagrama, pode-se ver que o complexo Au(CN)2- é estável em toda a faixa de pH [5]. Além 

disso, a constante de equilíbrio da reação de complexação abaixo [6], indica que o complexo 

permanece estável mesmo com a ausência de cianeto livre na solução. 

Au +<aqJ + 2CN"<•v = Au (CN)2 -<aqJ 

P2 = 2 X lO 
38 

(I) 

(2) 

Esse fato é relevante, uma vez que parte dos ensaios foram realizados em pH na faixa 8,0 -

8,5, onde o cianeto apresenta-se predominantemente na forma de HCN(aq) e este tende a 

volatilizar como HCN(g)· Ou seja, a concentração de cianeto livre tende a zero. 

As Figuras 2 e 3 apresentam os resultados obtidos nos ensaios de atividade com as soluções 

de ouro. ObseJVa-se que o ouro não foi adsoJVido pelo minério quando se . trabalhou na 

porcentagem de sólidos igual a I%, mesmo variando-se a concentração do metal na solução 

(Figura 2). Aumentando-se essa porcentagem 50%, nota-se que a adsorção do ouro passou a 

ser quase que imediata. A diminuição dessa variável leva a uma diminuição da velocidade de 

adsorção ( Figura 3). 

É importante dizer que os ensaios I e 2 (Figuras 2(a) e 2(b)) foram conduzidos de acordo 

com critérios usados em testes de adsorção de biossoJVentes e o ensaio 3 (Figura 3 (a)) de 
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Figura I (a) - Diagrama Eh-pH para o Sistema Au-CN-H10, a 25"C (5). 
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Figura I (b)- Diagrama Eh-pH para o Sistema Zn-CN-H20, a 25•c (5). 
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Figura 2- (a) Ensaio de Atividade do Minério em Solução de (a) I mg/1 e (b) lO mg/1 
de Au(CN)l·. pH = 10,5 T = 27 •c, 1% de sólidos, (c) Ensaio de Atividade do 
Rejeito de Flotação de amostra do minério em Solução de 2 mg/1 de Au(CN)1. 

pH - 8,5 T = 27 •c, 37,5"/o de sólidos. 
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Figura 3 - Efeito da Porcentagem de Sólidos na Atividade do Minério em 
Solução de 2,5 mg/1 de Au(CN)l". pU = 8,0- 8,5 T = 27 "C. (a) 50%, 
(b) 28,5%, (c) 37,5% de sólidos. 
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Figura 4 - Isotenna de Freundlich do Minério; Au em solução na forma de 
cianocomplexo. 

acordo com metodologia usada em usinas de produção de ouro. A Figura 2(c) comprova que 

o abaixamento do pH é resultado de fenômenos não claramente relacionados com a adsorção 

io cianocomplexo (uma vez que a maior parte da matéria carbonosa havia sido removida 

através da flotação} e, que, este abaixamento não causa a volatilização imediata do HCN. O 

procedimento experimental adotado na flotação do minério é descrito por Nogueira e 

Címinelli (7]. 

A Figura 4 mostra a isoterma de adsorção do cianocomplexo de ouro no minério. A adsorção 

de ouro em carvão atívado é geralmente representada pela isoterma de Freundlich: 

q = K clln (3) 

onde q é a massa adsorvida por unidade de adsorvente (mg!kg) e C é a concentração do 

soluto em equilíbrio ( mg/1). O ajuste dos pontos experimentais ao modelo foi satisfatório 

(cc= 0,95} e levou a um valor de K= 7,0 e de n= 1,52. A constante K representa a 

concentração de ouro (mg/kg) adsorvida pela fase sólida quando em equilíbrio com uma 

solução de I mg/1. Sibrell [8] relata valores de K iguais a 27 e 35, para amostras de minério 

de Carlin (teor de carbono orgânico igual a 0,7%). O modelo de Langmuir não se ajustou 

aos dados obtidos. 
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Ensaios com Soluções de Cianeto de Zinco - Zn(CN)4"
1 

A figura 5 ilustra a grande atividade do minério com relação aos ciano-complexos de zinco. 

Mesmo com uma pequena porcentagem de sólidos (I%), o minério é capaz de adsorver o 

metal (Figura 5(a)). Após 2,5 horas de contato a concentração de zinco na solução havia 

diminuído em cerca de 85%. Em concentrações mais elevadas, a redução é menor: cerca de 

30% após 2,5 h de ensaio (Figura 5(b)). Aumentando-se a porcentagem de sólidos até 37,5 

%, (Figura 5 (c)), a adsorção é favorecida; após 2,5 horas de contato a concentração de 

zinco em solução diminuiu em cerca de 90%. 

O diagrama Eh - pH para o sistema Zn-CN-H20, mostrado na Figura l(b), indica que o 

complexo Zn(CN)4"
2 não é estável em toda a faixa de pH, ocorrendo também a formação de 

outros ciano e hidroxicomplexos do metal. Por exemplo, na faixa de pH 8,0-8,5, o complexo 

Zn(CN)4"2 tende a transformar-se em Zn(CN)3-. Devido a menor estabilidade dos 

cianocomplexos de zinco (por exemplo, l34 = 3,98 x JOI9 ) em relação a do ouro, o 

abaixamento do pH pode favorecer a dissociação parcial dos mesmos, seguida da 

volatilização na forma de HCN(g} 

Ensaios com Solução de Cianeto de Cobre - Cu(CN)J-1 

A Figura 6(a) mostra o diagrama Eh - pH para o sistema Cu-CN-H20. Observa-se que o 

complexo Cu(CN)J"2 é a única espécie estável em pH acima de 7,0. De acordo com a Figura 

7, também o cobre é adsorvido em condições de baixa porcentagem de sólidos e maior 

concentração do metal. Utilizando-se 37,5% de sólidos, após 10 minutos de contato a 

concentração de cobre da solução foi reduzida em 87% e, após 2,5 horas, em cerca de 93%. 

Ensaios com Solução de Cianeto de Ferro- Fe(CN)6"4 

A Figura 6 (b) mostra o diagrama Eh- pH para o sistema Fe-CN-H20. O diagrama mostra 

que o complexo Fe(CN)6"4 é estável para pH maior do que 6,5 . Sendo assim, na faixa de pH 

do ensaio (8,0- 8,5), a espécie estável é o Fe(CN)6"4
. 

A Figura 8 apresenta os resultados obtidos nos ensaios de atividade com as soluções de ferro . 

Observando-se as .Figuras 8(a) e S(b) verifica-se que não houve adsorção de ferro pelo 

minério na porcentagem de sólidos de I%. Ao se aumentar essa proporção para 37,5% 
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Figura 5 - Ensaios de Atividade do Minério em Diferentes Porcentagens de Sólidos 
(a)l 0/o, (b)l %, (c) 37,5% de sólidos, em Soluçõ~s de Zinco de (a) lmg/1, 
(b) 10 mg/1 e (c) 2 mg/1 de Zn(CN). 1

·, pH = 8,0- 8,5. 
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Figura 6 (b)- Diagrama Eh-pH para o Sistema Fe-CN-H20, a 25"C (5). 
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Figura 7 - Ensaios de Atividade do Minério em Diferentes Porcentagens de 
Sólidos (a) 1%, (b) 1%, (c) 37,5% de sólidos em Soluções de Cobre de 
(a) 1mgll, (b) 10 mg/1 e (c) 2 mg/1 de Cu(CN)/·, pH = 8,0- 8,5. 
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(Figura 8 (c)), a adsorção pode ser observada. Os dados mostram que após 2, 5 horas de 

contato a concentração de ferro na solução havia diminuído aproximadamente 55%. 

Conclusões 

A atividade "preg-robbing" do minério é bastante evidente, variando com a porcentagem de 

sólidos e o metal utilizado. Esta atividade é mais severa quanto maior é a porcentagem de 

sólidos e menor o pH. A atividade do minério com relação aos metais obedece a seguinte 

ordem decrescente: zinco, cobre, ouro e ferro. Para os metais zinco e cobre, o minério se 

mostrou "ativo" até mesmo para uma relação minério/solução de 1%. Já para os metais ouro 

e ferro , essa "atividade" só ficou evidente nas porcentagens de sólidos mais elevadas (da 

ordem de 37%). Os resultados sugerem que a porcentagem de sólidos, o pH da solução e a 

presença de ciano-complexos de zinco são fatores que podem ser ajustados de forma a 

favorecer a diminuição do efeito "preg-robbing" . 
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