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A regeneração dos cianetos presentes nos efluentes industriais, tem dois propósitos 
complementares: tratar o efluente para descarte no meio ambiente e recuperar o cianeto 
residual para reuso. No presente trabalho é feita uma revis~o da literatura mais recente 
sobre o assunto e são apresentados os resultados de ensaios realizados em escala de 
laboratório de regeneração de cianeto com o uso de resina aniônica de base forte 
(SYBRON, ASB-IP) com efluen~s de usinas de produção de ouro de Fazenda Brasileiro 
(CVRD) e Nova Lima (Mineração Morro Velho). A capacidade de carregamento desta 
resina é de 40 g CN-11. Os resultados indicaram (i) adsorção preferencial dos 
cianocomplexos metálicos em relação ao cianeto livre; (ii) não adsorção do arsênio presente 
na solução; (iii) adsorção do ouro mesmo em concentração da ordem de 0,01 mg/1; (iv) 
baixa re~!.lperação de ferro da resina carregada, devido à alta estabilidade do complexo 
Fe(CN)6 

ABSTRACT 

Cyanide regeneration from industrial effluents is aimed at treating the solution, in order to 
meet environmental standards, and recovering the reagent as well . Based on the literature, a 
review of suggested processes is presented. ln addition, the results of laboratory scale 
experiments to recover cyanide from Fazenda Brasileiro (CVRD) and Nova Lima 
(Mineração Morro Velho) gold plant effluents are also presented. Cyanide recovery was 
carried out by treating the solutions with a strong base anionic resin (SYBRON, ASB-IP), 
showing 40g CN'/1 as maximum loading uptake. The results indicated (i) preferential 
adsorption of cyanocomplexes metalic in relation to free cyanide; (ii) non arsenic adsorption 
present in the solution; (iii) gold adsorption even in low concentrations as 0,01 mg/1; (i'>Q 
low recovery of iron from the loaded resin, due to the high stability of the Fe(CN)

6 
complex. 

Palavras chaves: Tratamento de efluentes, regeneração de cianeto, resina de troca iôniéa, 
ouro, hidrometalurgia. 
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INTRODUÇÃO 

Os primeiros estudos de regeneração de cianeto de efluentes industriais de usinas de 

produção de ouro e prata foram feitos nas usinas de "Real dei Monte y Pachuca" (Pachuca, 

México) e "Hudson Bay Mining and Smelting Company" (F1in Flon, Canadá) [1]. Estes 

estudos foram realizados na década de 30. O processo, que na época foi denominado como 

"Mills Crowe", é atualmente mais conhecido como processo A VR. As iniciais representam 

as três operações mais importantes que caracterizam o processo, que são: acidificação, 

volatilização e reneutralização. 

No processo A VR a solução é acidificada a pH 1,5 e os cianetos presentes são convertidos 

em HCN, cianeto de hidrogênio. A solução acidificada é bombeada para o topo de uma 

coluna de recheio e em fluxo contracorrente com ar comprimido. A corrente gasosa arrasta 

o HCN, que está sob a forma molecular, e o conduz para uma coluna de lavagem de gases. 

Nesta coluna, também de recheio, os gases são alimentados no fundo e uma solução alcalina 

de leite de cal ou soda cáustica é alimentada no topo e escorre em contracorrente. O ácido 

cianídrico é neutralizado com a solução alcalina formando o cianeto do álcali. A 

recuperação do cianeto presente na solução varia de 90 a 93 %. 

Goldblatt [2] foi quem executou os primeiros estudos sobre o uso de resina de troca iônica 

para recuperação de cianetos. O processo estudado na época consistia na adsorção em 

resina de troca iônica dos cianetos em dois estágios: em um primeiro estágio, ocorre a 

adsorção dos cianocomplexos metálicos e num segundo estágio, a adsorção dos cianetos 

livres. A dessorção da resina carregada era feita com solução de ácido sulrurico 1%. Estes 

estudos foram feitos inicialmente em escala de laboratório, e depois, em planta piloto. Foi 

utilizada a resina aniônica de base forte Amberlite IRA 400, da Rohm & Haas. A unidade 

piloto foi montada na usina de Stilfontein, na África do Sul, que produzia urânio. O cianeto 

de cobalto derivado da acidificação da polpa cianetada original era um veneno permanente 

para a resina. Após um periodo de 2 anos, a capacidade de carregamento da resina para o 

urânio foi reduzida pela gradual acumulação do complexo de cobalto. Esta resina teve que 

ser retirada do circuito e utilizada para outros fins. O estudo confirmou, na época, que o 

processo era técnica e economicamente viável para recuperar cianeto, água, e ouro de 

efluentes líquidos com o uso de resina de troca iônica. Apesar da comprovação técnica, 

nesta usina, a aplicação desta tecnologia ficou restrita á unidade piloto. 
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Gilmore & Gow [3] analisaram os dois processos citados acima de regeneração de cianeto e 

concluíram que, em ambos os casos, a economicidade é fortemente dependente da escala de 

produção. O processo A VR ainda mostrou-se mais sensível à cap~cidade de tratamento do 

que o processo de troca iônica. Neste, o custo de reagente por unidade de cianeto 

recuperado não depende da concentração de cianeto na solução a ser tratada, mas somente 

da quantidade do cianeto disponivel recuperável. Este processo, segundo os autores, 

apresenta como vantagens a reciclagem da água e a recuperação dos metais básicos 

complexados com cianeto. 

Baseado no trabalho preliminar de Gilmore & Gow [3], um processo de recuperação de 

cianeto foi desenvolvido e patenteado em 1985 no Canadá com o nome de CYI'ECH [4]. O 

sistema utiliza resinas comerciais de troca iônica . O efluente industrial é alimentado em 

fluxo descendente em uma coluna de recheio contendo a resina aniônica de base forte. Os 

cianetos livre e complexado são adsorvidos na resina. Após ser carregada, a resina é 

submetida ao processo de eluição. O processo de eluição assemelha-se ao processo A VR. 

Uma solução ácida é passada pela resina carregada, com evolução de HCN. Este ácido 

gerado na reação é retirado da fase líquida pela passagem de um fluxo de ar e absorvido 

com NaCN ou Ca(CN)2. A reação química a seguir ilustra o processo. 

(I) 

A eluição da resina carregada pode ser ilustrada com a reação química a seguir: 

(Resina+)zM(CN)42- + 4X- --> 2 Resina+x- + MX2 + 4CN- (2) 

A figura 4.1 a seguir ilustra o sistema CYTECH. 

Durante o desenvolvimento da rota de processo para o beneficiamento do minério da mina 

de Punitaqui, Chile, surgiu a necessidade de proceder a regeneração do cianeto de sódio, 

uma vez que o consumo específico deste insumo tomou-se extremamente elevado, 11 kglt. 

O minério apresenta alto teor de cobre e uma parcela significativa deste elemento é solúvel 

em solução diluída de cianeto de sódio. O minério é lixiviado com cianeto de sódio em 

tanques agitados, e, em seguida, é feita a separação sólido líquido. Ao licor rico é 
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adicionado NazS e CaO, para a precipitação da prata sob a forma de AgzS. O licor 

contendo ouro e cobre solúveis é passado em uma coluna de carvão ativado, onde o ouro e 

uma pequena parcela do cobre são adsorvidos. Ao licor são adicionados NaHS e H2S04. O 

cobre remanescente é precipitado como CuzS, e os oianetos são convertidos em HCN. A 

solução final de ácido cianídrico é neutralizada com hidróxido de cálcio, formando o 

Ca(CN)2 [5]. A figura 4.2 a seguir ilustra o processo MNR. 

Um outro processo para regeneração de cianeto e recuperação de ouro e cobre foi 

desenvolvido na Austrália e patenteado com o nome de CUTECH [6]. Este processo é 

muito parecido com o processo MNR. O minério é tratado como em operações 

convencionais de brítagem, moagem e lixiviação seguida de separação sólido líquido. 

Segundo os autores a etapa de precipitação deste novo processo é bem mais eficiente, e 

normalmente não é detectado ouro solúvel na "barren solution" . O controle da precipitação 

é crítico, com a utilização de instrumentos sofisticados desenvolvidos pela Amdel 

(Austrália) para garantir uma ótima performance sob as condições de processo. A 

sedimentação da solução é muito rápida e a solução obtida é muito límpida. Esta após a 

precipitação do ouro é enviada para um digestor, onde é adicionado ácido para a geração 

do HCN, que é absorvido em leite de cal. O precipitado de ouro é retirado do processo no 

digestor. 

A mais recente aplicação industrial de regeneração de cianeto foi feita pela Beaconsfield, 

Tasmânia, com um processo desenvolvido pela "Golconda Engineering & Mining Services" 

( GEMS ) [7]. A solução etluente de uma usina de lixiviação em pilhas é enviada para bacias 

de sedimentação. A solução após ser filtrada e clarificada em "hopper clarifier" é acidificada 

para conversão dos cianetos em HCN. Este ácido é neutralizado com solução de soda 

cáustica e recuperado o cianeto sob a forma de NaCN. 

Uma nova resina de troca iôníca denominada VITROKELE [8,9] foi desenvolvida no 

Canadá, para recuperação de ouro e cianeto de efluentes industriais. Os ensaios de 

comprovação técníca foram feitos na Austrália pela Jasmetech [10]. As recuperações de 

cianeto variam em função da composição mineralógica do minério, que é tratado na usina. 

A eluição da resina é feita com ácido sulfuríco. Segundo os fabricantes, este produto é 

superior às resinas comerciais, sendo a sua eluição muito mais fácil . 
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O MINTEK, da África do Sul, também tem investido no desenvolvimento de uma nova 

resina denominada MINIX mas, neste caso, o produto seria um competidor do carvão 

ativado na produção de ouro. Os estudos em escala de laboratório e piloto já foram 

concluídos. A etapa atual visa a confirmação da rota de processo em uma usina 

semiindustrial de capacidade de tratamento de iOO.OOO t por mês, que deverá entrar em 

operação no irúcio de 1995 [ii]. 

Em 1985, a elevação dos preços do cianeto no mercado mundial deUS$ 1.8 até US$ 4.00 

por kg, motivou a realização de estudos de regeneração de cianeto de efluentes de usinas 

de produção de ouro em centros de pesquisas no mundo inteiro. Estes estudos foram feitos 

principalmente em escala de laboratório e alguns deles chegaram a escala piloto. O processo 

da Goiconda Engineering & Mining Services operou em escala de usina semiindustrial de 

i986 a i989. Quando os preços do cianeto voltaram aos valores normais, esta unidade da 

Golconda deixou de ser viável economicamente. 

A substituição do carvão ativado pela resina de troca iônica em estudo pela MINTEK da 

África do Sul, é considerado como um processo promissor. Espera-se para os próximos 

anos o surgimento de unidades operacionais utilizando esta rota de processo, para minérios 

específicos que apresentem problemas de recuperação do ouro nos processos 

convencionais. Entretanto, deve-se ressaltar que o processo envolve a utilização de resinas 

especiais modificadas de forma a atender o propósito específico. Além disso não existe 

nenhuma aplicação comercial do processo até o momento. 

No caso de tratamento de efluentes a literatura sugere a possibilidade de utilização de 

resinas de base comerciais para a regeneração de cianeto. A etapa de adsorção é eficiente e 

com altas taxas de recuperação . Investigações preliminares com diferentes resinas de base 

forte indicaram o comportamento bastante diferenciado na etapa crítica do processo, que é 

a eluição. 

A partir dos resultados anteriormente obtidos elaborou-se um programa de ensa~os para 

avaliar a eficiência de diferentes eluentes na dessorção de cianocomplexos metálicos e 

cianeto livre [12] . Foram testadas soluções de H2S04, NaOH, NaOH e NaCI, H2S04 e 

tiouréia. 
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Complementando os estudos anteriores [12], este trabalho teve como objetivo avaliar a 

adsorção em resina de troca iônica de base forte dos cianetos livre e complexados presentes 

em efluentes líquidos industriais, seguida de eluição do adsorvente carregado com solução 

de ácido sulfurico e tiouréia. Os niveis de recuperação dos cianocomplexos metálicos e do 

cianeto livre presentes nos eluentes nas etapas de adsorção e dessorção são apresentados. 

METODOLOGIA 

í 

Utilizou-se efluentes líquidos das usinas de produção de ouro da Mineração Morro Velho-

Nova Lima e da CVRD - Fazenda Brasileiro. A solução a ser tratada foi colocada em 

contato em um tanque agitado com 36 mi de resina aniônica de base forte Sybron ASB-IP 

durante 60 minutos. 

O primeiro ensaio foi feito com o efluente da Usina de Fazenda Brasileiro . Foram utilizados 

IS litros de solução, em apenas um estágio de adsorção, com 36 mi de resina de troca 

iônica ASB-IP. No segundo ensaio, com o efluente da Usina de Nova Lima da Mineração 

Morro Velho, foram utilizados !O litros de solução, contatados em dois estágios, com 18 mi 

de resina de troca iônica ASB-IP. CN-, Cu, Fe, Au, Ni, Zn, foram analisados na solução 

inicial e nas alíquotas retiradas nos tempos de 5, 20 e 60 minutos após início da adsorção. 

A resina carregada foi submetida ao ensaio de eluição com a solução de ácido sulfurico 0,25 

Me tiouréia 0,78 M, de acordo com as condições esabelecidas em trabalho anterior [12]. 

Os ensaios de dessorção foram realizados em duplicata A solução foi alimentada em fluxo 

ascendente, a uma vazão de 1,4 1/h (40 llhll resina), por meio de bomba dosadora, na. base 

de uma coluna (! cm de diâmetro e 50 cm de altura) contendo 18 mi (9 g) de resina 

carregada. Após passar através da coluna, a solução era recolhida em um balão 

volumétrico,contendo NaOH para evitar a formação do gás HCN. A cada SOO mi 

recolhidos, retirava-se uma amostra para análise da concentração do cianeto e dos metais. 

A capacidade de carregamento da resina ASB-1 P foi determinada em duas concentrações 

de NaCN de equilíbrio; 0,5 e 1,0 g/1. 20 mi (lO g) de resina foram contactados com 200 inl 

de solução de NaCN durante 30 minutos. Após este tempo a resina era separada da solução 

através de peneiramento e contactada novamente com 200 mi de nova solução de NaCN na 
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mesma concentração. Este procedimento foi repetido até que a concentração de NaCN no 

final do ciclo de adsorção fosse a mesma do início. 

As análises quínúcas de cianeto livre foram feitas pelo método de titulometria com nitrato 

de prata e rodanúna como indicador, ou através do método colorimétrico com ácido 

barbitúrico e piridina, segundo a norma ASTM D 165-82. O linúte de detecção deste último 

é de 0,04 mg/1, sendo por isso adotado para análise das soluções diluídas. As concentrações 

dos metais em solução foram deternúnadas através de um espectrômetro de Plasma de · 

Acoplamento Indutivo (I CP}, da Espectro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A capacidade de carregamento da resina foi de 39,3 g/ml para a concentração de equilíbrio 

de NaCN de 0,5 g/1, e 41,6 g/ml para a concentração de equilíbrio de NaCN de 1,0 g/1. 

Ressalta-se que o sistema ácido sulfurico e tiouréia foi escolhido por apresentar as maiores 

recuperações [ 12]. 

Solução da Usina CIP de Fazenda Brasileiro 

A tabela I indica os resultados obtidos na etapa de adsorção. A solução da Usina de 

Fazenda Brasileiro apresentou baixa concentração de ctaneto livre 14,2 mg I 1, 

principalmente pela diferença de tempo entre a coleta da amostra e a execução do ensaio. A 

concentração normal de CN- livre na fase líquida do efluente da planta é de 55 mg I I. O 

arsênio presente está na forma de arsenato, mas não é adsorvido na resina de troca iônica. 

Ritcey [ 13] menciona que arsênio solúvel pode ser removido de efluentes líquidos usando 

resina aniônica de base forte (Amberlite IRA-400 na forma cloreto) em pH acima de 5 e 

resina de base fraca (Amberlite IR-45 na forma hidróxido) para soluções a pH 2 - 3. O 

carregamento alcançado foi de 18 g CN-1 I. Este carregamento foi baixo, tomando como 

referência que a capacidade de carregamento para esta resina é de 40 g CN-11. A solução 

continha concentração muito baixa de Au, Ni e Zn. O complexo de ferro contribuiu com 

70,98 % do cianeto adsorvido na resina, como pode ser observado na tabela II. 
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A tabela III apresenta os resultados da duição da resina carregada com o uso da solução d~ 
H2S04 0,25M e tiouréia 0,78M. Os resultados apresentados referem-se às médias dos 

ensaios em duplicata. A recuperação de cianeto da resina carregada com a solução da Usina 

de Fazenda Brasileiro foi de 67,20 %, principalmente porque a maior parte do cianeto 

adsorvido estava associado ao complexo de ferro que é de díficil dissociação, em meio de 

ácido sulrurico e tiouréia. Isto é confirmado pela baixa recuperação do ferro, 11,20 %, 

como mostrado na tabela IV. O ouro foi todo recuperado da resina e 88,89% do cobre foi 

remobilizado. 

Solução da Usina da Mineração Morro Velho - Nova Lima 

A solução industrial da Mineração Morro Velho da Usina de Nova Lima apresentou baixas 

concentrações de cianeto livre e de cianocomplexos de ferro , cobre e zinco (Tabelas V e 

VI). A utilização desta solução justifica-se pelas concentrações fora da especificação de 

cianeto (0,2 mg/1) e cobre (0,5 mg/1). 

As concentrações de ouro e níquel estavam menores que os limites de detecção do método 

analitíco utilizado. A taxa de carregamento de cianeto alcançada foi de 5,65 g CN- I I de 

resina. Este carregamento foi muito baixo, pois, como mencionado acima, o efluente 

continha baixas concentrações de cianeto e cianocomplexos. 

A recuperação do ciàneto foi de 83 %, pois a maior parte estava associada a cianeto livre e 

o cianocomplexo de cobre. Os cianetos adsorvidos nestas formas são facilmente 

recuperáveis com o uso de solução ácida (Tabelas VII e VIII). 

A recuperação de cobre foi de I 00 %. A complexação do cianeto livre residual com cobre, 

níquel ou zinco garante uma maior remoção dos cianetos dos efluentes. 
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Tabela I-

Tempo 

min 

Inicial 

5 

20 

60 

Rec(%) 

Resultados da adsorção dos cianetos livre e complexados na resina ASB- 1P 

a partir da solução da Usina CIP de Fazenda Brasileiro, em pH 9,3 e a 

temperatura ambiente. 

Cone Cone Cone Cone Cone Cone Cone 

CN-liv Cu Fe As Au Ni Zn 

mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 

14,2 7 12 lO 0,01 < 1 <I 

16,5 5 10 9 <0,01 <I <I 

3,4 3 6 10 <0,01 < 1 <I 

8,9 I I lO <0,01 < 1 <I 

37,3 85,7 91,7 0,0 100* --- ---
* Calculado com base no balanço de massas após eluição. 

Tabela II- Distribuição dos cianetos da solução industrial de Fazenda Brasileiro 

adsorvidos na resina ASB- lP 

Fonte do cianeto massa Distribuição 

adsorvido mg % 

Livre (CN-) 78,00 12,04 

Cu(CN)12- 110,00 16,97 

Fe(CN)n4- 460,00 70,9~ 

Au(CN)2- 0,05 0,01 

Ni(CN)42- - -

Zn(CN)42- - -

Total 648,05 100,00 
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Tabela III - Resultados da eluição com solução de H2S04 0,2$ M e Tiouréia O, 78 M, 

resina ASB-IP, carregada com solução da Usina de Fazenda Brasileiro. 

Volume Cone Cone Cone Cone Cone Cone Cone 

Solução CN- Cu Fe As Au Ni Zn 

eluída mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 

I 

o- 0,5 190 91 9 < I 0,20 < I < I 

0,5- I 196 36 7 < I 0,07 < I < I 

I - 1,5 172 17 7 < I 0,02 < I < I 

1,5-2 I 59 lO 7 < I 0,01 < I < I 

2-2,5 154 6 7 < I < 0,01 < 1 < I 

Tabela IV- Recuperação de cianeto e dos metais adsorvidos na resina ASB-IP, após o 

ensaio de eluição da resina carregada com solução de Fazenda Brasileiro. 

Constituinte Massa Massa Recuperação Recuperação 

adsorvida recuperada na eluição (%) Global(%) 

mg mg 

Cianeto 648,05 435,50 67,20 25,IO 

Cobre 90,00 80,00 88,89 76,I8 

Ferro I65,00 I8,50 1I ,20 I0,27 

Ouro O, I5 0,15 IOO,OO IOO,OO 

Níquel - - - -

Zinco - - - -
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Tabela V-

Tempo 

min 

Inicial 

5 

20 

60 

5 

20 

60 

Rec(%) 

Resultados da adsorção dos eianetos livre e eomplexados na resina ASB- lP 

da solução da Usina da Mineração Morro Velho- Nova Lima, em pH 9,5 e a 

temperatura ambiente. 

Cone Cone Cone Cone Cone Cone 

CN- Cu Fe Au Ni Zn 

mg / 1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 

16 5 5 I <001 < I 3 

lo 

Estágio 

85 2 I < 0,01 < I < I 

48 < I < I < 0,01 < I < I 

3 2 < I <I <0,01 < I < I 

20 

Estágio 

3,2 < I <I < 0,01 < I < I 

26 < I < I < 0,01 < I < I 

2,1 < I <I < 0,01 < I < I 

87,3 100,0* 100,0* --- --- 100,0 
* 

• Calculado com base no balanço de massas após eluição . 
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Tabela VI- Distribuição dos cianetos da solução industrial da Mineração Morro Velho 

adsorvidos na resina ASB-IP 

Fonte do cianeto massa Distribuição 

adsorvido mg % 

Livre (CN-) 27000 66,33 

Cu(CNh2- 61 42 15,09 

Fe(CN)64- 27,93 6 86 

Au(CN)1- - -
Nj(Ç_N}_42-

Zn(CN)42- 47 71 11,72 

Total 407,06 100,00 

Tabela VII - Resultados da eluiÇão com solução de H2S04 0,25 M e Tiouréia O, 78 M, 

resina ASB-IP carregada com solução da usina da Mineração Morro Velho. 

Volume Cone Cone Cone Cone Cone Cone 

Solução CN- Cu Fe Au Ni Zn I 

eluí1a mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 . I 

I I 

O- I 105 o 33 I < 0,01 < I lO 

1-2 36,0 lO I < 0,01 < I 8 

2-3 24,9 5 I < 0,01 < I 3 

3-4 
-

13,3 3 
- - -

I 
- -

<_0,01 < I 2 
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Tabela Vlli- Recuperação de cianeto e dos metais adsorvidos na resina ASB-IP após 

ensaio de eluição com a resina carregada com solução industrial da 

Mineração Morro Velho. 

Constituinte Massa Massa Recuperação Recuperação 

adsorvida recuperada na eluição global 

mg mg (%) (%) 

Cianeto 40706 338 00 83 03 7249 

Cobre 50 51 10000 10000 

Ferro lO 4 40,00 40,00 

Ouro - -

Niquei 

Zinco 30 23 76,67 76,67 

Os resultados obtidos com estes ensaios utilizando-se de soluções industriais confirmaram 

aqueles obtidos com soluções sintéticas [I 2] e mostraram que: 

(i) há necessidade de multíplos estágios na etapa de adsorção para remoção dos cianetos 

livre e na forma de ciano complexos metálicos; 

(ii) as soluções apresentaram baixas concentrações de cianeto livre e de metais em 

comparação com as soluções sintéticas utilizadas anteriormente; 

(iii) a solução de eluição mostrou-se eficiente na resolubilização dos constituintes 

adsorvidos na resina: com alta recuperação para o Au (Fazenda Brasileiro) e Cu (Mineração 

Morro Velho) e valores médios de recuperação para o cianeto e metais básicos, excetuando 

o Fe que também, como nos ensaios com solução sintética apresentou baixa recuperação. 

CONCLUSÕES 

A regeneração dos cianetos contidos em efluentes de usinas de produção de oul'o pode ser 

feita com o uso de resina de troca iônica. A etapa de adsorção deve ser feita em multíplos 

estágios, com os cianocomplexos metálicos adsorvidos preferencialmente em relação ao 

cianeto livre. Após a resina ser carregada ela deve ser submetida à etapa de eluição com o 

uso de uma solução constituída de ácido sulfiírico 0,25M e tiouréia O, 78M .. Estas 

concentrações podem ser futuramente otirnizadas visando redução do cqnsumo de 

reagentes. A resina após ser eluída deve ser enviada ao processo regenerativo para reuso no 
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processo. A capacidade de carregamento da resina é de 40 g CN- por litro de resina. O 

arsênio presente na solução não é adsorvido pela resina. O ouro mesmo em concentrações 

da ordem de 0,01 mg/1 é adsorvido na resina. A dessorção, considerada a etapa critica do 

processo, apresentou resultados sati~atórios utilizando-se a solução mista de ácido 

sul.fUrico e tiouréia, abrindo a possibilidade futura de utilização industrial. Os complexos de 

ferro são de difícil dessorção acumulando-se na resina, mantendo um carregamento residual 

mesmo após a dessorção. 
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