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O minério de Riacho dos Machados é um quartzo-mica-xisto, constituído 
predominantemente por sul fetos, com teores de 6 a 7 g/t de Au. 

Estudos anteriores indicaram como método de tratamento hidrometalúr
gico a lixiviação do minério moído, o que implicou no estudo da aplicação de 
processos Carbon ln Pulp (CIP) e Carbon ln Leach (CIL) formando um com
plexo auricianeto. 

Numa primeira etapa procurou-se avaliar os seguintes aspectos: escolha do 
carvão ativado, extração e adsorção de Au, Fe e Cu, consumo de reagentes e in
fluência de agentes oxidantes. Os ensaios de lixiviação e adsorção foram reali
zados por batelada em laboratório com monitoramento de todos os fatores que 
pudessem influenciar a cinética ou rendimento da extração, tais como: pH, po
tencial REDOX , quantidade de oxigênio dissolvido e concentração de cianeto. 

Na fase seguinte procurou-se fazer uma análise comparativa entre os dois 
processos, avaliando sua eficiência cm termos de cinética, capacidade de ad
sorção e consumo de reagentes. 
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I. INTRODUÇÃO 

O presente relatório é um estudo sobre avaliação dos processos CIP (Carbon in 
Pulp) e CIL (Carbon in Leach). 

As amostras foram analisadas nos laboratórios LAPROM - Laboratório de Pes
quisa Mineral e o LASID- Laboratório de Siderurgia, ambos da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul-UFRGS. No primeiro pelo espectrômetro de ensaio por plasma 
(!CP) e no segundo pelo espectrômetro de absorção atômica (EAA). 

Utilizou-se o minério primário de Riacho dos Machados-MG, mina pertencente 
a Cia. Vale do Rio Doce. A rocha é um quartzo-mica xisto aurífero, com mineraliza
ção constituído predominantemente de sulfetos, aos quais parte do ouro está associado. 
Os principais sulfetos identificados na análise microscópica foram: pirrotita represen
tando em tomo 70% dos sulfetos, seguido pelo arsenopirita, pirita e calcopirita. Foram 
também observados a presença de ouro nativo em forma de partículas livres com ta
manhos inferiores a 40 J..Lm. 0 · J) 

II. METODOLOGIA DOS ENSAIOS DE CIANET AÇÃO 

Os ensaios exploratórios CIP e CIL objetivaram primeiramente servir de parâ
metro no estabelecimento de procedimentos de ensaios que venha a gerar dados confi
áveis na avaliação dos processo em estudo. 

Foram testados os ensaios em batelada que tiveram em comum os seguintes pa
râmetros: 

MINÉRIO - Cominuído em tomo de 90%<0,074mm; 
CARVÃO ATIV ADO - Fabricante Norcabon (Bahia), tipo NCD-2, tamanho 

3,~5 X 1,70 mm. Para os ensaios o carvão ativado foi escrubado e novamente peneira
do a 100% > lmm; 

POLPA - Densidade de 50% de sólidos em massa; 
CONDICIONAMENTO - Os ensaios foram realizadas em reator de 2 litros 

com defletores sob agitação, de forma a manter a polpa em suspensão; 
CONCENTRAÇÃO DE CIANETO [NaCN] - Concentração inicial de 1000 

mg/1 (0, 1 %) e 800mg/l (0,08%). 
Procurou-se manter a concentração de NaCN ao longo dos ensaios na faixa en

tre 800 mg/1 e 400 mg/1. Sendo assim, quando a concentração medida era inferior a 
500 mg/1 esta era corrigida para 800 mg/1; 

CONTROLE DO pH - O pH foi monitorado ao longo dos ensaios, sendo corri
gido com adição de CaO para valores em tomo de 10,5 quando apresentava valores 
inferiores a este; (l) 

PARÂMETROS MEDIDOS (pH, Eh, OD, [NaCN]) - A medição destes parâ
metros foi feita por eletrodo específico para pH, Eh e OD (O a 20ppm) e a [NaCN] 
através de titulação com AgN03. 

COLET A DE MA TERIA L PARA ANÁLISE - Ao longo dos ensaios foram 
coletadas alíquotas de licor (solução filtrada) para análise do teor de ouro e/ou ferro e 
cobre e análise da concentração de cianeto. O material sólido filtrado retomava para o 
reator, sendo normalmente reposto o volume em água e da parcela de cianeto referente 
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às alíquota de licor coletadas. Ao final de cada ensaio o rejeito sólido e o carvão carre
gado eram separados, lavados e secos em estufa. 

As análises de Au, Fe e Cu das alíquotas de licor foram feitas em Espectrômetro 
de Ensaio por Plasma no Laboratório de Pesquisa Minerasl-LAPROM e em Espec
trômetro de Absorção Atômica no Laboratório de Siderurgia-LASID ambos da 
UFRGS. 

1. ENSAIO CIP 

Os ensaios CIP foram realizados com amostras de I kg de minério RM moído a 
90%<200#. Os procedimentos adotados contaram das seguintes etapas: 

a) Pré-aeração: 
A polpa mineral foi agitada durante uma hora, sem adição forçada de ar, em 

ambiente alcalino, com pH > 1 O, mediante correção com C aO. <
4

· 
5

> 

b) Lixiviação: 
Após a pré-aeraçào a polpa era novamente corrigida para pH 1 0,5, quando então 

adicionava-se o cianeto de sódio <
6>. A duração desta etapa foi de I 8 a 21 horas. O for

necimento de agente oxidante à reação foi feita pela adição forçada de ar ou gás 0 2. 

Ao final da lixiviação era coletada alíquota de polpa (1 00 mi) para as análises 
finais (titulação, ICP e EAA). Esta alíquota de polpa não era reposta na polpa na etapa 
CIP. 

c) Adsorção (CIP): 
Para esta etapa a adição forçada de agentes oxidantes era interrompida e não 

sendo feita qualquer correçào de pH e concentração de cianeto. O carvão ativado era 
adicionado na proporção de I O g/1 de polpa inicial. A duração da etapa de adsorção foi 
de 6 horas com coleta de alíquota para leitura de ouro na solução em intervalos varia
dos . 

2. ENSAIO CIL 

Em razão das dificuldades na análise do carregamento de ouro e outros ele
mentos no carvão ativado, nos ensaios simulando o processo CIL, observou-se apenas 
a concentração de ouro, ferro e cobre no licor ao longo dos ensaios. 

Os procedimentos adotados contaram das seguintes etapas: 
a) Pré-aeração: 
A polpa mineral foi agitada durante uma hora, sem adição forçada de ar, em 

ambiente alcalino, com pH > 1 O, mediante correção com C aO. <
4

• 
5

> 

b )Lixiviação/ Adsorção: 
Após a pré-aeração a polpa era novamente corrigida para pH 10,5, quando então 

adicionava-se o cianeto de sódio <6> e o carvão ativado. A duração desta etapa foi de 6 a 
8 horas, sendo realizada a adição forçada de ar ou gás 0 2. 

Ao final dos ensaios CIP/CIL media-se a concentração de cianeto e separava-se 
por peneiramento o carvão carregado do rejeito, sendo ambos lavados e então secos 
em estufa. 
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ill.CARVÃOATIVADO 

Os carvões ativados examinados foram o Shirasagi-Sm/79, o Haycarb e o Nor
carbon-NCD-2, sendo este último nacional. 

As análises constaram de degradação do carvão ativado em polpa, da perda de 
massa por escrubagem, de curvas de adsorção e da determinação de umidade. Pelos 
resultados destas, podemos aferir que o do tipo Norcarbon ocorre uma maior perda de 
massa por escrubagem (Gráfico 1), uma maior degradação (Gráfico 2),), uma percen
tagem de umidade intermediâria (Tabela 1) e uma maior percentagem de ouro em so
lução (Gráfico 3). 

O Norcarbon por apresentar grandes facilidades de aquisição, por ser nacional, 
e ter o menor custo foi escolhido para os estudos da avaliação da aplicação de proces
sos CIP e CIL. 

s 
j 

.2 
• 
j 

Perda de Massa por Eacrubagem 

C.VIoS C.VIoN C.VIoH 

Gráfico 1 

~ lnlcoo • 
I • Final I 

------- - ---· --
Degradaçio do Carvlo em Polpa Mineral 

C.VIo s CIII'Y.oN CIII'Y.oH 

Gráfico 2 

546 

• JnJcio 

Final 

I 



Curvai de Adaorçlo 

100.00'll. 

t $10,00'll. 
80,00'll. 

l 70,00'll. 

t 80.00'll. 

f 50,00'll. 

§ 40,00'll. 

! 30,00'll. 
• 20,(10% 

~ 10,00'll. 
:J 
~ O,OO'll. 

o l(t 
., on - ... "' ... .... "' ó .. 

o ó 
Tempo(hcns) 

I 
L--- ----------------- __J 

Carvão 
S - Shirasagi 
N = Norcarbon 
H = Haycarb 

Gráfico 3 

Tabela 1 

IV. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

1. ENSAIOS CARBON fN PULP- CIP 

Umidade 
13,74% 
9,19% 
5,83% 

A Tabela I mostra de maneira compilada os parâmetros controlados e monito
rados durante os ensaios e os resultados das análises da concentração de ouro no licor 
durante os ensaios CIP. 

Tabela 2- Ensaios CIP, minério RM 

CIPA-3 CIPA-4 CIP A-S CIP0-1 
Pré-aeraçiio - 1 h Ar Ar Ar Ar 
CaOadic. (g) 1.40 1.65 1.75 1.80 
PH inic./final 9.71/10.13 10,24/9.6 10.26/9.77 9.99/-
Eh inicJfinal (Mv) 131/148 1711163 40/174 149/-
OD inicJfinal (ppm) 4.5/4.8 4.213.8 3.017.9 2.4/-
Lixiviaçiio ArBorb. Ar Borb. ArBorb. ArBorb. 
CaOadic. (g) 0.00 0.00 0.00 0.15 
PH inic./final 10.53/10.36 10.53/10.66 10.50/10.47 10.76/9.81 
Eh inicJfinal (Mv) -27/123 -9/50 5/61 661141 
OD iniclfinal (ppm) 4.2/7.5 3.5/5.0 3.5/4.4 14.8/ 13.5 
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CIPA-3 CIPA-4 CIP A-S CIP0-1 
NaCn consum.(glkg) 1.64 3.43 1.78 1.86 
Au DO licor (ppm) 

1:00h 1.6 1.1 1.3 3.9 
2:00h 3.0 2.8 2.2 4 .9 
4:00h 4.2 4 .3 3.2 5.4 
6:00h 3.8 

18:00-21 :OOh 5.9 5.5 5.5 5.9 
CIP-6h Ar Ar Ar Ar 

PH inic./final 10.31110.17 10.59110.61 10.50/ 10.47 10.36/ 10.33 
Eh inic./final (Mv) 85/92 49/50 60/63 77/88 
OD inic./final (ppm) 4.4/4.0 5.9/5.1 4.8/4.3 6.8?2.8 
NaCn inic./final (mg!l) 11/10 13881760 520/271 65/20 
NaCn consum.(g/kg) 1.85 3.97 2.03 1.9 

Au DO licor (ppm) 
0:15h 2.3 3.9 3.3 
0:30h l.3 1.9 
l:OOh 0.5 2.1 0.9 
3:00h O.l 0.5 0.3 0.2 
6:00h O.l 0.2 0.2 0.2 

Comparando o desempenho cinético na dissolução do ouro (etapa de lixiviação) 
os ensaios com injeção de ar (CIPAs) mostraram comportamentos semelhantes, en
quanto no ensaio com injeção de gás 0 2 (CIPO) houve um grande incremento na razão 
de dissolução, como era esperado (7)_ Na Figura 1 é possível visualizar o desempenho 
cinético usando apenas ar e quando é empregado gás 0 2. 

Extração de Au na lixiviação do minério RM 
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Figura 1- Ouro dissolvido na etapa de lixiviação empregando injeção de ar 

(CIPA-5) e de gás 0 2 (CIP0-1) . 
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Nos ensaios CIP As o incremento dos níveis de concentração de NaCN não im
plicaram em melhora de extração. 

A etapa de adsorção do ouro em carvão ativado indicou uma melhor eficiência 
quando a concentração de cianeto livre no licor apresentava valores mínimos. Nas 
condições dos ensaios (em bateladas) a concentração de ouro em solução se estabilizou 
em torno de 0,2 ppm, sendo que apenas no ensaio CIPA-3 a concentração caiu para 0,1 
ppm de Au. Não foi possível avaliar algum efeito na eficiência de adsorção em função 
do nível de concentração de oxigênio dissolvido. No ensaio CIP0-1 registrou-se ape
nas o decaimento do OD na etapa de adsorção. A Figura 2 mostra o decaimento do 
ouro dissolvido no licor durante a etapa de adsorção para dois ensaios, um com injeção 
de ar e outro com gás 0 2 durante a lixiviação. 
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Figura 2- Ouro dissolvido na etapa de adsorção em carvão ativado 

Dos Três ensaios onde o ar foi o agente oxidante, o CIPA-3 apresentou o me
lhor desempenho cinético, tanto na etapa de lixiviação como na de adsorção. Isto indi
ca a necessidade de uma melhor otimização nos níveis de cianeto livre durante o pro
cesso, de maneira a reduzir o consumo desnecessário na etapa de lixiviação e não pre
judicar a adsorsão do ouro no carvão ativado, que pode ser explicado pelo efeito da 
força iõnica do cianeto livre em reduzir a cinética de adsorção. 

2. ENSAIOS CARBON IN LEACH- CIL 

Nestes ensaios foram acompanhados apenas as concentrações de ouro em solu
ção ao longo dos ensaios e os valores dos parâmetros controlados. As concentrações de 
ouro em solução resultam da diferença entre a dissolução do ouro presente no minério 
e a adsorção deste pelo carvão ativado. 

Os testes CIL-2, CIL-3 e CIL0-1 foram realizados com 1 kg de minério. Nos 
testes CILD-1, CILD-2 e CILD-3 empregou-se minério quarteado, com massa em tor
no de 2 kg. Nos ensaios CIL-2 e CILD-1 não foi feita adição forçada de agentes oxi
dantes. O ensaio CILD-2 foi realizado com carvão ativado esférico, tipo SHIRASAGI 
SM-79. fabricado por TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD (Japão), escrubado 
e peneirado a 100% > 1 mm. 
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Os dados referentes a estes ensaios estão registrados respectivamente nas Ta
bela 3 e Tabela 4. 

Tabela 3 -Ensaios CIL, minério RM 

CIL-2 CIL-3 C I LO-I 
Pré-aeração- lh Ar Ar Ar 
Caü adie. (g) 1.95 1.85 1.80 
PH inie./final 10.54/ 10.15 10.44/9.94 I 0.55110.53 
Eh inie./final (mV) -82/43 72/1 I 7 -/ 139 
OD inie./final (ppm) 3.8/3.6 4.2/3.8 -/2.1 

CIL -6h Ar Ar Borb. 0 2 Borb. 
Caü adie. (g) 0.05 0.1 0.0 
PH inie./final I 0.52/10.53 I 0. 61/10.57 10.53/10.43 
Eh inie./final (m V) 24/28 46/27 45/56 
OD inie./final (ppm) 3.7/4.8 5.7/6.8 ---Tfõõ7Tf]()-
NaCn inic./final 1000/564 I 000/586 -- - J000/520 -
(mg/1) 
NaCn eonsum.(g!kg) 1.43 1.27 1.63 
Au no licor (ppm) 

0:20h 1.60 
0:40h 1.40 
1:00h 0.60 0.90 1.20 
2:00h 0.60 0.60 0.90 
4:00h 0.40 0.30 0.30 

I 6:00h 0.20 0.20 0.20 

Tabela 4- Ensaios CIL, minério RM 

CILD-1 CILD-2 CILD-3 
Pré-aeração - I h Ar Ar Ar 
Caü adie. (g) 2.06 1.66 1.90 
PH inie./final 10.44/10.61 11.58/11.30 I 0.25/10.58 
Eh inie./final (mV) -/92 -/151 -/32 
OD inie./final (ppm) -/32 -/3 .9 -/3.7 

CIL-8h Ar Ar Borb. Ar Borb. 
CaO adie. (g) 0.00 0.00 0.00 
PH inie./final 10.61/10.35 11.26 10.23/10.35 
Eh inie./final (mV) 910 10/46 43/82 
OD inie./final (ppm) 4.20/5.50 5.8/5.2 6.0/5.5 
NaCn inie./final (mg/l) 1000/488 1000/423 1000/369 
NaCn eonsum.(glkg) 1.46 0.76 1.39 

.. 
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Au no licor (ppm) CILD-1 CILD-2 CILD-3 
0:20h 0.60 0.90 0.90 
0:40h 0.70 0.90 0.90 
l:OOh 0.60 0.80 0.80 
2:00h 0.50 0.60 0.60 
4:00h 0.30 0.30 0.30 
6:00h 0.20 0.20 0.20 
8:00h 0.20 0.20 0.20 

Analisando os resultado:; dos ensaios CIL nota-se a influência do nível de oxi 
gênio dissolvido na concentração de ouro em solução, devido ao incremento da razão 
de dissolução do ouro não compensado pela adsorção deste no carvão ativado. A con
centração de ouro mínima, alcançada após 6 horas de ensaio ficou em 0.2 ppm, o que 
pode indicar o ponto de equilíbrio entre a concentração de ouro na solução e o carre
gamento no carvão ativado. 

Os valores de concentração de cianeto livre ao final dos experimentos foram 
considerados ainda elevados, o que sugere a redução das adições de cianeto ao longo 
para os próximos ensaios e uma possível redução do seu consumo. 

A mudança do carvão ativado usado no ensaio CILD-2 não alterou os níveis de 
concentração de ouro na solução em comparação com os demais ensaios. 

Na Figura 3 são visualizadas as concentrações de ouro em solução ao longo dos 
ensaios CILD-1 , CILD-2 e CIL0-1, mostrando o efeito da maneira e tipo de agente 
oxidante adicionado a polpa e a e::;tabilização das concentrações de ouro após 6 horas 
de ensaio. 
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Figura 3 - Ouro em solução em ensaios de simulação do processo CIL do minério RM 
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V. COMPORTAMENTO DAS EXTRAÇÓES DE FERRO E COBRE 

Visando avaliar a interferência dos íons Fe e Cu nas etapas de lixiviação e ad
sorção nos processos CIP/CIL foram analisadas as concentrações destes elementos nos 
ensaios CIPA-5, CIP0-1, CILD-1, CILD-2 e CIL0-1. A Tabela 4 apresenta os valores 
das concentrações finais (máximas) obtidas nestes ensaios. Salientamos que as con
centrações de cobre dos ensaios CIP A-5 e CIP0-1 para tempos maiores que 6 horas de 
lixiviação não foram ainda analisados, pois as concentrações das amostras eram supe
riores aquelas possíveis de analisar através da sistemática utilizada. 

Tabela 5 - Concentrações Finais de Fe e Cu 

Ensaios Fe (ppm) Cu (ppm) 
CIPA-5 16,2 23.5 \L ) 

CIP0-1 32,2 30 \L } 

CILD-1 6,1 18 
CILD-2 1

'
1 0,1 56 

CIL0-1 21,0 31 
carvao SHIRASAGJ 

<
2

) Concentrações no inicio da etapa de lixiviação 

Os dados de concentração de Fe e Cu podem ser significativos do ponto de vista 
do consumo de cianeto e da seletividade na adsorção em carvão ativado destes ele
mentos, em relação ao ouro. Estes elementos se apresentam em solução na forma de 
complexos de cianeto em razões metal/cianeto que depende da concentração de cia
neto livre e do pH. Considerando soluções alcalinas e concentrações de cianeto livre 
superiores a 100 mg/1 o Fe e Cu encontram-se principalmente nas formas Fe(CN )0 •

4 e 
Cu(CN)J-2

, sendo que o cianocomplexo de cobre é adsorvido preferencialmente ao de 
ferro. Em condições de pH baixo e reduzida concentração de cianeto livre o cobre se 
apresenta preferencialmente na forma de Cu(CN)/. o qual é rapidamente adsorvido 
no carvão ativado. Com o aumento do pH e da concentração de cianeto livre ocorre o 
desloca do equilíbrio em favor do Cu(CN)3.

2 e do Cu((CN)/, sendo este último fra
camente adsorvido no carvão ativado. 

A partir de curvas experimentais de adsorção em carvão ativado de Au e Cu em 
função do pH e concentração de cianeto livre, avalia-se que para as concentrações de 
Cu observadas em nossos ensaios, os níveis de adsorção são mínimos, com exceção do 
ensaio CIPA-5, onde pode alcançar valores mais de 2 % de adsorção do cobre dissol
vido. 

Chamou a atenção as concentrações obtidas de cobre em solução. Conforme 
analise mineralógica, a fonte de cobre é a calcopirita presente no minério, e por ser 
este, dos sulfetos de cobre, o menos reativo em solução de cianeto, não eram esperados 
valores de dissolução maiores que os de ferro, o qual por sua vez tem como principal 
fonte a dissolução a pirrotita, conhecidamente cianicida. 
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I . ENSAIOS CIP 

A Figura 4 mostra as concentrações de Fe e Cu para os ensaios CIP, um com 
adição de ar (CIPA-5) e outro com adição de gás 0 2 (CIP0-1 ). Para ambos os casos a 
razão de dissolução do cobre é maior que a do ferro, com tendência de atingir valores 
de concentração 
final também superiores. O emprego de gás 0 2 resultou em um incremento na dissolu
ção do ferro e cobre. 
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Figura 4 - Comparativo entre as concentrações de Fe e Cu empregando-se ar e 0 2 

como agente oxidante na etapa de lixiviação do minério RM 

Observando o comportamento do ferro nos ensaios tipo CIP, após a passagem 
da etapa de lixiviação para a de adsorção, pode ser notado a ocorrência de uma peque
na queda na concentração do Fe em solução, certamente devido a sua adsorção no car
vão ativado. No entanto esta queda é interrompida após uma hora, retomando o gradi
ente de dissolução observado durante a lixiviação. 

2. ENSAIOS CIL 

As Figuras 5 e 6 apresentam as concentrações de Fe e Cu ao longo dos ensaios 
CIL, CILD-1 , CILD-2 e CIL0-1. Nos ensaios CILD-1 e CIL0-1 foi utilizado o mesmo 
tipo de carvão atlvado (NCD-2), enquanto no CILD-2 utilizou-se o carvão esférioco 
(SHIRASAGI). Comparando os ensaios CILD-1 e CIL0-1 nota-se que com o uso de 
gás 0 2 houve uma duplicação das concentrações de Fe e Cu em solução, certamente 
induzido pelo incremento na taXa de dissolução destes metais. Resta saber se houve 
aumento na taxa de adsorção destes metais no carvão ativado. 
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Figura 5 - Concentração de Fe ao longo de ensaios CIL do minério RM. 
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Figura 6 - Concentração de Cu ao longo de ensaios CIL do minério RM. 

No ensaio CILD-2 não eram esperadas as baixas concentrações de Fe observa
das, Figura 5, inferiores a 1 ppm, enquanto as concentrações de cobre foram superiores 
aos dos outros ensaios, Figura 6, indicando uma seletividade na adsorção do ferro em 
detrimento do cobre, sem prejuízo aparente na adsorção de ouro. Tais resultados mere
cem ainda confinnação e melhor análise. 

VI. CONCLUSÕES 

• Os ensaios CIP confirmaram que na etapa de lixiviação ocorre um incremento da 
cinética de extração do ouro com o aumento dos níveis de OD, obtidos através de 
uma acraçio mais eficiente ou pelo emprego de agentes oxidantes mais eficazes, 
como o gás 0 2. Em contra partida, há também o aumento das extrações de metais 
competidores, no caso o ferro e cobre. 

• A manutenção de concentrações de cianeto livre acima de 600 mg/1 nos ensaios 
CIP durante a lixiviação não mostraram melhoras na cinética de extração do ouro, 
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enquanto que na etapa de adsorção retardaram o carregamento de ouro no carvão 
ativado. É importante estudar a otimização dos níveis de cianeto livre na etapa de 
lixiviação de modo a reduzir o consumo e mante-lo em concentrações mínimas du
rante a etapa de adsorção. 

• Apesar dos ensaios CIL em batelada não fornecem informações sobre o rendimento 
do processo, ficou ressaltado o fato da necessidade de uma otimização no emprego 
do cianeto, de forma a eliminar as elevadas concentrações de cianeto livre ao final 
dos ensaios. Procedimentos de ensaios mais representativos devem ser empregados 
para a simulação do processo CJL. 
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