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Este trabalho apresenta os resultados experimentais para a recuperação de ouro presente 
em soluções alcalinas de cianetos através da técnica de eletroeluição de resinas poliméricas 
aniônicas. 

A técnica da eletroeluição de resinas poliméricas imersas em soluções aquosas está 
baseada na remoção de ions metálicos adsorvidos à resina através do efeito gerado pela 
diferença de potencial aplicado aos terminais do conjunto de eletrodos, catodo e anodo, de 
uma célula eletrolítica comum. Nesta célula, o eletrólito é composto por uma solução 
aquosa com caracteristicas químicas apropriadas e um Jeito de resinas poliméricas 
aniônicas IRA-402 da Rhom&Haas Brasil Ltda. carregada com ouro. 

A resina utilizada nos experimentos foi carregada com uma solução alcalina sintética em 
meio cianeto 1,0 gll de ouro. As variáveis consideradas mais importantes para o estudo do 
desempenho da técnica foram: tempo de eletroeluição, densidade de corrente catódica, 
distância entre catodo e anodo e composição química da solução aquosa do eletrólito. 

A adoção de alguns procedimentos estatísticos possibilitou estabelecer mais facilmente as 
condições consideradas ótimas para alcançar níveis satistàtórios de recuperação de ouro 
eletrodepositado na catodo pela técnica de eletroeluição. 
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1 - Introdução 

A rota tecnológica mais comunmente usada para a recuperação de metais preciosos 
envolve o processo de lixiviação alcalina, com cianeto de sódio, de minérios 
portadores de metais preciosos. O licor de lixiviação pode ser, então, natado por 
cementação com zinco ou por carvão ativado, entre outras. 

Entre as tecnologias alternativas para recuperação de metai s preciosos, a partir das 
suas soluções, pode ser mencionada a de troca iônica com resinas poliméricas. 

Pesquisas envolvendo resinas trocadoras de íons têm sido desenvolvidas vi sando a sua 
utilização na recuperação de metais em geral , e em especial metms preciosos. As 
principais vantagens do uso de resinas poliméricas nos sistemas de recuperação de 
ouro contido em soluções alcalinas são : elevadas taxas de adsorção de ouro, etapas de 
regeneração de baixo custo financeiro-operacional , eficiência no tratamento dos licores 
de lixiviação de minérios argilosos portadores de ouro : estabilidade quími ca nas 
condições de processo;- inexpressiva perda de resina no li cor esgotado, com um baixo 
custo de reposição possibilidade de reciclagem e regeneração da resina pennitindo sua 
reutilização. 

A eletroeluição de resinas poliméricas para a recuperação de metais é uma técnica com 
um desenvolvimento relativamente recente. Ela consiste na remoção dos íons metálicos 
adsorvidos a resina, utilizando o efeito combinado do deslocamento fí sico e/ou reação 
química com outros íons presentes no eletrólito. Estes efeitos são estimulados pelo 
campo elétrico gerado na célula de eletroeluição, o qual fornece a força motriz 
necessária ao sistema para estimular a difusão destas espécies iônicas até a superficie 
metálica do eletrodo para ocorrer a deposição metálica. 

2. Materiais e Métodos 

2.1 Materiais 

Consistiu basicamente na cessão gratuita do licor portador de ouro cianetado junto à 
Companhia Vale do Rio Doce(CVRD-Superintendência de Tecnologia-BH) 
empregado nos experimentos preliminares de carregamento da resina polimérica. 
Todos os reagentes químicos utilizados foram de grau para análise . 

2.2 Unidade experimental 

Reatares de vidro borossilicato com seção quadrada de 2,6 cm de lado e 5,0 cm de 
altura, foram utilizados como células de eletroeluição. A montagem da unidade 
experimental consistiu no uso de um par de eletrodos conectados a uma fonte de 
corrente continua e imersos no eletrólito da célula de eletroeluição. O eletrólito foi 
composto por uma solução aquosa alcalina com composição química apropriada na 
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qual foi imersa a resina polimérica carregada com ouro. A área de contato entre 
eletrodo e leito de resina foi determinado experimentalmente e foi igual a 8,5xl0-4 m2

, 

sendo que este valor foi utilizado no cálculo da densidade de corrente catódica ao 
longo dos experimentos de eletroeluição. 

2.3 Testes de carregamento da resina polimérica 

Os experimentos foram divididos em duas etapas diferentes; carregamento metálico 
por percolação descendente do licor através do leito fixo de resinas aniônicas IRA-402 
da Rohm&Haas do Brasil e carregamento metálico efetuado em centrífuga de bancada 
de laboratário. Com o emprego de wna abordagem estatística utilizando um 
planejamento fatorial completo para a avaliação dos dois tipos de carregamento da 
resina polimérica foi possível determinar a modalidade de carregamento mais 
apropriada para a recuperação de ouro através da técnica de eletroeluição. 

2.4 E:.perimentos de Carregamento Metálico de Ouro da Resina 
Polimérica IRA-402 da Rhom&Haas do Brasil 

Nos experimentos de carregamento metálico da resina foi utilizado um licor de 
lixiviação em pilhas do minério de ouro de Caeté/Moira fornecido pela Companhia de 
Mineração Vale do Rio Doce. A concentração dos principais metais presentes neste 
licor, determinada por espectrofotometria de absorção atômica realizada no 
Laboratório de Análises Químicas do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de 
Materiais da UFMG, é mostrada na Tabela 1. 

A resina usada durante o trabalho foi a IRA 402-CI (nomenclatura atual da resina 
aniônica IRA-400 básica-forte da Rohrn & Haas Brasil Ltda). 

Os testes de eletroeluição, utilizando uma célula com eletrodos de placas paralelas, 
foram realizados em um recipiente de vidro borossilicato de seção quadrada, com 2,6 
cm de lado e 5,0 cm de altura. Uma placa de aço inoxidável foi utilizada como catodo, 
sendo o anodo uma placa de grafite ambas com 2,0 cm de largura, 7,0 cm de altura e 
0,2 cm de espessura. O eletrólito utilizado foi uma solução aquosa com concentrações 
conhecidas de NaOH e NaCN, preparada pela pesagem direta em balança analítica das 
quantidades apropriadas das duas substâncias e posterior dissolução em água destilada. 

A primeira etapa do carregamento da resina foi o seu condicionamento, isto é, a 
preparação da resina IRA-402 para adsorver os ions metálicos presentes em solução. 
Para efetuar o condicionamento da resina, esta foi inicialmente mergulhada em um 
banho de água destilada por wn periodo de 7 dias, filtrada, colocada em wn banho de 
HCl lN por 7 dias e após este periodo, a resina foi filtrada e então mergulhada em wna 
solução de NaCN 2% por 5 dias. 

Após este periodo, a resina, que inicialmente apresentava uma coloração branca, 
adquiriu wna coloração marron, provavelmente devido à adsorção de CN-. A resina foi 
lavada com água destilada e mergulhada em wn banho de água destilada sob agitação 
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magnética constante por 48 horas. Em seguida, a resina foi filtrada a vácuo e seca ao ar 
livre, evitando-se a estufa devido à eventual mudança de coloração ocorrida durante o 
banho em NaCN. 

3 - Resultados 

O trabalho experimental encontra-se dividido em quatro partes : 

3.1 Experimentos de Carregamento Metálico da Resina por Centrifugação 

Após o condicionamento da resina, iniciaram-se os testes de carregamento metálico 
por centrifugação do licor com a massa de resina sêca igualmente dividida nos tubos 
de centrifuga (massa da resina igual a 3,0 g) . A resina condicionada foi pesada em 
balança analítica e transferida para os tubos da centrifuga. Inicialmente, o volume de 
licor utilizado em cada corrida foi de 15,0 mLI tubo( total de 30,0 mL!corrida); o 
tempo de centrifugação foi de 30 minutos. Após cada corrida, retirou-se o líquido 
sobrenadante (solução esgotada) e eram adicionados outros 15 mL , sendo após cada 
corrida coletadas alíquotas (2,0 mL) para a análise química. Após a passagem de 250,0 
mL de licor realizou-se o primeiro teste de eletroeluição. 

Neste teste, aplicou-se uma diferença de potencial(DDP) de I ,60 V aos eletrodos de 
grafite (anodo) e de aço inox (catodo), sendo este valor determinado . 
experimentalmente como sendo o maior valor para o qual ainda não se observava uma 
liberação apreciável de gases no catodo. O teste foi conduzido por mn periodo de I 20 
minutos, não sendo observada a deposição de ouro, provavelmente devido à condição 
de insaturação da resina. Assim, deu-se continuidade ao carregamento, sendo 
realizados testes de eletrodeposição após a passagem de cada 240mL de licor, até se 
atingir um total de 1080mL, sem, no entanto, ser observada a deposição de ouro. 
Assim, carregou-se a resina com mais 880 mL de licor, sendo realizado um novo teste 
de eletroeluição e obtendo-se resultado negativo. 

Á medida que a resina tornava-se saturada, esta adquiria uma coloração marron cada 
vez mais acentuada, ao mesmo tempo que o licor, que antes de cada corrida 
apresentava uma coloração amarelada, após centrifugação estava completamente 
incolor. Estas duas observações indicavam que apesar dos testes de eletroeluição não 
mostrarem resultado positivo, possivelmente, a resina estava sendo carregada. Isto foi 
comprovado pela análise química do licor esgotado e do eletrólito, onde indicavam que 
o ouro não estava sendo depositado, porém estava sendo transferido para o eletrólito. 

Chegou-se à conclusão de que a concentração do ouro no licor era muito baixa e, 
assim, seria necessário empregar grandes volumes de licor para proporcionar um 
carregamento metálico mínimo da resina para propiciar as condições necessárias para a 
eletroeluição da resina, seguida da eletrodeposição de ouro por sobre o catodo da 
célula. Todavia, esta alternativa tornou-se inviável devido ao trabalho ser a nível de 
bancada de laboratório e as instalações utilizadas não dispunham de condições para o 
armazenamento de elevados volumes de licor e seu processamente. 
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Sendo assim, foi preparada uma solução sintética de ouro I ,O g/L e. então, seguiram-se 
os mesmos procedimentos experimentais adotados em relação ao licor e resina. desde 
as condições de condicionamento da resina até os mesmos valores de DDP utilizados 
na eletroeluição. A massa de resina utilizada foi de I ,5 g e, após a eletroeluição, a 
massa de ouro depositada no catodo da célula de eletroeluição, detenninada através de 
pesagem simples e direta em balança analítica de precisão, foi de 0.0025 g. 

3.1.1 Avaliação de alguns parâmetros operacionais considerados mais importantes 
para a avaliação da técnica de eletroeluição com Resina carregada por 
Centrifugação. 

A seguir, são apresentados os resultados experimentais para o estudo da influência da 
densidade de corrente catódica, distância entre os eletrodos. tempo de eletroeluição e 
concentração de NaOH no eletrólito da célula sobre a eletroeluição da resina lRA-
402( carregada por centrifugação) visando a recuperação de ouro. A Tabela 2 mostra o 
planejamento estatítico pelo método fatorial completo para as quatro variáveis sob 
estudo e os níveis experimentais adotados a partir de testes exploratórios realizados 
anteriormente. 

A Tabela 3 apresenta a matriz de blocos para as variáveis nos seus dois níveis 
experimentais, os dezesseis experimentos replicados e as respostas experimentais expressas 
em recuperação percentual de ouro inicialmente adsorvida á resina. 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos a partir da construção do Algoritmo de 
Yates que permite a determinação do efeito individual e interativo das variáveis sob 
estudo. 

3.1.2 Otimização dos Resultados Experimentais pelo Método Estatístico do Passo 
Ascendente para carregamento da Resina por Centrifugação 

A otimização dos resultados experimentais ocorreu com o emprego da metodologia 
estatística do passo ascendente usando os valores numéncos alcançados no 
planejamento fatorial completo e Algoritmo de Yates. 

Assim sendo, a projeção da resposta estatística obtida foi: 

projeção da densidade de distância entre I tempo de composição 
resposta corrente os eletrodos I eletroeluição química do 
(%Au catódica(A/m2 eletrólito 

recuperado) ) 
(cm) j (horas) 

(%Na0H) 
7,41 0,25 0,1 I 3.5 10.9 

A comprovação do modelo estatístico proposto deu-se através da realização de um 
experimento em que as condições experimentais usadas foram aquelas determinadas 
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pelo método do passo ascendente. O resultado experimental alcançado foi 7,50% de 
recuperação de ouro inicialmente adsorvido à resina. Este resultado comprova a 
validade do modelo estatístico. 

3.2 Experimentos de Carregamento Metálico da Resina por Percolação 

Após o condicionamento da resina, iniciaram-se os testes de carregamento, realizados 
por percolação do licor contendo ouro cedido pela CVRD, através de um leito fixo de 
resinas. A resina condicionada foi pesada em balança analítica e transferida para uma 
bureta de 50mL com l,lcm de diâmetro e 82,0cm de altura, contendo lã de vidro para 
a sustentação da coluna de resinas poliméricas IRA-402. Inicialmente, ajustou-se a 
vazão de licor para 1,0 mL/min, sendo coletadas alíquotas de 2,0 mL para a análise 
química em intervalos regulares de tempo de 5,0 min . Através dos resultados da 
análise química pode-se avaliar o nível de carregamento da resina por percolação. 
Após a passagem de 250 mL de licor, realizou-se o primeiro teste de eletroeluição. 

Neste teste de eletroeluição, aplicou-se uma DDP de 0,33 V aos tenninais dos 
eletrodos da célula de eletroeluição, sendo este valor determinado experimentalmente a 
partir de testes preliminares, como sendo o maior valor de DDP para o qual ainda não 
se observava a liberação de gases na superficie do catodo. O teste foi conduzido por 
um periodo de 90 minutos, não sendo observada a deposição de ouro, provavelmente 
devido à condição de insaturação da resina. Assim, deu-se continuidade ao processo de 
carregamento da resina por percolação, sendo realizados teste de eletroeluição com 
deposição metálica sobre o catodo após a passagem de volumes de 250 mL de licor, 
até atingirem-se 1000 mL, sem, no entanto, ser observada a deposição de ouro. Como 
o volume de licor se tomou maior do que o esperado, aumentou-se a vazão para 2.0 
mL/min, sendo realizado um novo teste de eletroeluição após a passagem de mais 500 
mL, obtendo-se resultado negativo. 

Á medida que o licor percolava o leito de resina, esta adquiria uma coloração marron 
cada vez mais acentuada, ao mesmo tempo em que o licor, que antes de passar através 
do leito apresentava uma coloração amarelo-claro, deixava a bureta completamente 
incolor. Estas duas constatações poderiam indicar que, apesar dos testes de 
eletroeluição não mostrarem resultado positivo em relação à eletrodeposição de ouro 
sobre o catodo, a resina estava sendo carregada. Isto foi comprovado pelos resultados 
da análise química do licor esgotado(solução após a passagem através do leito de 
resinas). Por isso, optou-se por continuar o carregamento do leito de resinas por 
percolação, contudo, só realizando novos testes de eletroeluição quando o licor 
deixasse a bureta com uma tonalidade amarelo-claro, o que aconteceu após a passagem 
de 3800 mL de licor. 

Realizou-se o teste de eletroeluição e após um período de 4 horas, o catodo se 
encontrava recoberto por uma fina película dourada, provavelmente correspondente ao 
ouro depositado. Além disso, foi verificado que o anodo de chumbo estava sendo 
atacado durante o processo, uma vez que sua massa havia se reduzido ao final do teste. 
Sendo assim, este eletrodo foi substituído por um de aço inox semelhante ao catodo. 
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Este resultado pôde ser utilizado como um indicativo de que o carregamento da resina 
por percolação seria o mais apropriado para a técnica de eletroeluição. 

3.2.1 Avaliação de alguns parâmetros operacionais considerados mais importantes 
para a avaliação da técnica de eletroeluição para Resina carregada por Percolação 

A seguir, são apresentados os resultados experimentais para o estudo da influência da 
densidade de corrente catódica, distância entre os eletrodos e tempo de eletroeluição 
sobre a recuperação de ouro via-eletroeluição da resina IRA-402( carregada por 
centrifugação). Observe-se que a variável concentração de Na OH no eletrólito da 
célula de eletroeluição não foi incluída na avaliação do comportamento da 
eletroeluição da resina carregada por percolação. Isto deve-se aos resultados do esrudo 
de carregamento da resina por centrifugação em que a variável apresentou influência 
desprezível na resposta. A Tabela 5 mostra o planejamento estatítico pelo método 
íatorial completo para as três variáveis sob estudo e os níveis experimentais adorados a 
partir de testes exploratórios realizados anteriormente. 

A Tabela 6 apresenta a matriz de blocos para as variáveis nos seus dois niveis 
experimentais, os oito experimentos replicados e as respostas experimentais expressas em 
recuperação percentual de ouro inicialmente adsorvido á resina. 

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos a partir da construção do Algoritmo de 
Yates que permite a determinação do efeito individual e interativo das variáveis sob 
estudo. 

Em função dos resultados apresentados na Tabela 7 pode-se concluir que a variável 
densidade de corrente teve a maior influência sobre a recuperação de ouro por 
eletroeluição da resina IRA-402 carregada por percolaçâo. seguida das variáveis tempo 
de eletroeluiçâo e distância entre os eletrodos. nesta ordem decrescente de influência 
Assim. as três variáveis apresentaram significância sobre a resposta experimental. 

3.2.2 Otimização dos Resultados Experimentais pelo Método Estatístico do Passo 
Ascendente para carregamento da resina por Percolação 

A otimizaçâo dos resultados experimentais ocorreu com o emprego da metodologia 
estatística do passo ascendente usando os valores numéncos alcançados •w 
planejamento fatorial completo e Algoritmo de Yates. 

Assim sendo, a projeção da resposta estatística obtida foi 

projeção da densidade de distância entre I tempo de 
resposta corrente os eletrodos I eletroeluição 

('%Au (Nm2
) (cm) (horasl 

recuperado) 
16,5 2,0 2.0 6,0 
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A comprovação do modelo estatístico proposto deu-se através da realização de um 
experimento em que as condições experimentais usadas foram aquelas determinadas 
pelo método do passo ascendente. O re-sultado experimental alcançado foi 9,0% de 
recuperação de ouro inicialmente adsorviuo à resina. Este resultado experimental está 
em desacordo com o valor determinado pelo método estatístico e, assim, contradiz o 
modelo estatístico proposto. A possível causa desse desacordo pode estar ligado ao 
elevado valor da densidade de corrente empregado. Este valor favorece o consumo de 
corrente catódica para a formação de hidrogênio gasoso no catodo e, portanto, 
competindo com o íon ouro a ser reduzido naquele eletrodo. 

3.4 Influência da Concentração de Ouro e de Impurezas na Solução de 
Carregamento Metálico da Resina na Recuperação de Ouro por Eletroeluição 

A seguir, são apresentados os resultados experimentais obtidos com o emprego de 
soluções aquosas puras portadoras de ouro com diferentes concentrações daquele metal 
e nas condições operacionais ótimas determinadas pela método do passo ascendente 
para o carregamento por percolação. 

No sentido de avaliar a influência das impurezas no desempenho da técnica de 
eletroeluição para a recuperação de ouro, foram realizados experimentos com 
diferentes concentrações de ferro e cobre na solução de carregamento da resina 
polirnérica. Esses dois elementos foram selecionados em função das suas 
concentrações relativas no licor de lixiviação empregado nos testes iniciais(vide 
Tabela I). 

A Tabela 9 mostra os resultados experimentais para a recuperação de ouro adsonido à 
resina IRA-402 e carregada por percolação nas condições ótimas. através da 
eletroeluição, para soluções de carregamento com diferentes concentrações de ferro e 

cobre. 

4. Discussão dos Resultados 

4.1 - Centrifugação 

Em função dos resultados apresentados na Tabela 4 pode-se concluir que a variável 
distância entre os eletrodos teve a maior influência sobre a recuperação de ouro por 
eletroeluição da resina IRA-402 carregada por centrifugação, seguida das variáveis 
densidade de corrente, tempo de eletroeluição e concentração de NaOH, nesta ordem 
decrescente de influência. 

A variável distância entre os eletrodos possui um efeito negativo na resposta 
experirnental(verificar o sinal negativo na coluna influência estatística), isto é, quando 
aumenta-se a distância entre os eletrodos ocorre uma diminuição do valor da resposta 
experimental. Isto é perfeitamente explicável devido à menor intensidade de campo 
elétrico gerado entre os eletrodos. 
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· A variável densidade de corrente catódica possui efeito positivo na recuperação de 
ouro por eletroeluição, de modo que o aumento da densidade de corrente favorece a 
recuperação de ouro. 

Mais uma vez, isto está de acordo com as considerações teóricas que envolvem a 
técnica uma vez que o aumento da densidade da corrente aumenta o campo elétrico 
gerado entre os eletrodos, bem como sua ação sobre os íons de ouro adsorvidos na 
resina. Assim, este fenômeno combinado permite uma elevação da recuperação de 
ouro por eletroeluição. 

A terceira maior influência de variável sobre a recuperação de ouro é o tempo de 
eletroeluição e o sinal positivo indica que um aumento no tempo de eletroeluição 
favorece a elevação da recuperação de ouro. Isto também pode ser explicado em 
função da migração dos íons de ouro adsorvidos nos grãos de resinas mais 
internamente alojados no leito de resinas da célula de eletroeluição. Esses íons são 
submetidos a diversas fôrças que contribuem para impedir as suas saídas daquele leito 
de resinas e se reduzirem na superficie do catodo. Essas fôrças poderiam ser 
simplificadamente identificadas como uma competição entre o campo elétrico que 
favorece a desorção do íon ouro da resina e as ligações químicas dos grupamentos 
funcionais orgânicos da resina que procuram favorecer a adsorção daqueles íons de 
ouro. 

A concentração de NaOH no eletrólito da célula de eletroeluição apresentou a menor 
influência entre todas as demais, de modo que para fins de avaliação de desempenho 
da técnica pode-se considerá-Ia como sendo desprezível. 

4.2 - Percolação 

A variável densidade de corrente catódica possui efeito positivo na recuperação de 
ouro por eletroeluição, de modo que o aumento da densidade de corrente favorece a 
recuperação de ouro. Mais uma vez, isto está de acordo com as considerações teóricas 
que envolvem a técnica uma vez que o aumento da densidade da corrente aumenta o 
campo elétrico gerado entre os eletrodos, bem como sua ação sobre os íons de ouro 
adsorvidos na resina. Assim, este fenômeno combinado permite uma elevação da 
recuperação de ouro por eletroeluição. 

A segunda maior influência de variável sobre a recuperação de ouro é o tempo de 
eletroeluição e o sinal positivo indica que um aumento no tempo de eletroeluição 
favorece a elevação da recuperação de ouro. Isto também pode ser explicado em 
função da migração dos íons de ouro adsorvidos nos grãos de resinas mais 
internamente alojados no leito. de resinas da célula de eletroeluição. Esses íons são 
submetidos a diversas fOrças que contribuem para impedir a saída dos íons adsorvidos 
às resinas e se reduzirem na superficie do catodo. Essas fôrças também poderiam ser 
identificadas como uma competição entre o campo elétrico que favorece a desorção do 
íon ouro na resina e as ligações químicas dos grupamentos funcionais orgânicos da 
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resina que procuram favorecer a adsorção daqueles íons de ouro. 

A variável distância entre os eletrodos possui um efeito positivo na resposta 
experimental. Isto é, quando aumenta-se a distância entre os eletrodos ocone uma 
elevação do valor da resposta experimental. Isto pode estar relacionado à maior 
disponibilidade de íons de ouro adsorvidos á resina polimérica IRA-402. Durante o 
processo de adsorção iônica pela resina através de percolação, os íons metálicos 
parecem ocupar as posições de adsorção mais externas e superficiais da resina estando. 
portanto, menos submetidos ás fôrças de adsorção dos grupamentos funcionais 
orgânicos da resina. Já no carregamento metálico por centrifugação, os íons são 
fortemente dirigidos às posições de adsorção mais internas da resina e, por isso, 
sofrem uma maior ação daquelas fôrças. Devido a este aspecto, a competição com a 
fôrça de desorção gerada pelo campo elétri.co provocado pela diferença de potencial 
nos terminais dos eletrodos. Mesmo aumentando-se a distância entre os eletrodos da 
célula de eletroeluição, o campo elétri.co gerado ainda é suficientemente elevado para 
vencer a competição com as fôrças de adsorção provocadas pelos grupamentos 
funcionais orgânicos da resina polimérica. 

4.3 Avaliação dos Resultados Experimentais Obtidos para Seleção do Método de 
Carregamento da Resina e Considerações Complementares 

Os resultados experimentais obtidos pennitiram uma definição sobre qual sistema de 
carregamento da resina por percolação, o qual mostrou-se mais apropriado para o 
emprego da técnica de eletroeluição de resinas para a recuperação de ouro. Esta 
definição foi alcançada através dos resultados mostrados nas Tabelas 3 e 6 que 
indicam o sistema de carregamento por percolação do leito de resina para emprego na 
técnica de eletroeluição para a recuperação de ouro a partir de soluções diluídas de 
seus 1ons. 

O emprego de licores de lixiviaçào de minérios portadores de ouro por cianetos no 
carregamento da resina visando o seu emprego na técnica de eletroeluição, encontra 
um problema de dificil solução. A técnica de eletroeluição mostrou através de testes 
preliminares que a resina deve possuir um nível mínimo de carregamento metálico para 
que ocorra a eletroeluição seguida de eletrodeposição do ouro sobre o catodo. Todavia. 
os licores típicos da lixiviação de ouro possuem baixa concentração daquele metal e 
requerem grandes volumes de solução para que o teor mínimo necessário de ouro seja 
devidamente adsorvido à resina. Deste modo, toma-se muito dificil para um trabalho a 
nível de bancada de laboratório, processar grandes volumes de solução visando o 
carregamento da resina, principalmente, em termos de tempo de carregamento e 
estocagem de solução. 

Uma alternativa para solucionar esse problema foi a utilização de soluções sintéticas 
de cianeto de ouro com composição químíca apropriada para o carregamento da resina 
dentro dos níveis adequados visando a recuperação de ouro pela técnica de 
eletroeluição. Deve-se ressaltar que a composição química da solução sintética também 
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A variável densidade de corrente catódica possui efeito positivo na recuperação de 
ouro por eletroeluição, de modo que o aumento da densidade de corrente favorece a 
recuperação de ouro. 

Mais uma vez, isto está de acordo com as considerações teoncas que envolvem a 
técnica uma vez que o aumento da densidade da corrente aumenta o campo elétrico 
gerado entre os eletrodos, bem como sua ação sobre os íons de ouro adsorvidos na 
resina. Assim, este fenômeno combinado permite uma elevação da recuperação de 
ouro por eletroeluição. 

A terceira maior influência de variável sobre a recuperação de ouro é o tempo de 
eletroeluição e o sinal positivo indica que um aumento no tempo de eletroeluição 
favorece a elevação da recuperação de ouro. Isto também pode ser explicado em 
função da migração dos íons de ouro adsorvidos nos grãos de resinas mais 
internamente alojados no leito de resinas da célula de eletroeluição. Esses íons são 
submetidos a diversas fôrças que contribuem para impedir as suas saídas daquele leito 
de resinas e se reduzirem na superficie do catodo. Essas fôrças poderiam ser 
simplificadamente identificadas como uma competição entre o campo elétrico que 
favorece a desorção do íon ouro da resina e as ligações químicas dos grupamentos 
funcionais orgânicos da resina que procuram favorecer a adsorção daqueles íons de 
ouro. 

A concentração de NaOH no eletrólito da célula de eletroeluição apresentou a menor 
influência entre todas as demais, de modo que para fins de avaliação de desempenho 
da técnica pode-se considerá-la como sendo desprezível. 

4.2 - Percolação 

A variável densidade de corrente catódica possui efeito positivo na recuperação de 
ouro por eletroeluição, de modo que o aumento da densidade de corrente fa vorece a 
recuperação de ouro. Mais uma vez, isto está de acordo com as considerações teóricas 
que envolvem a técnica uma vez que o aumento da densidade da corrente aumenta o 
campo elétrico gerado entre os eletrodos, bem como sua ação sobre os íons de ouro 
adsorvidos na resina. Assim, este fenômeno combinado permite uma elevação da 
recuperação de ouro por eletroeluição. 

A segunda maior influência de variável sobre a recuperação de ouro é o tempo de 
eletroeluição e o sinal positivo indica que um aumento no tempo de eletroeluição 
favorece a elevação da recuperação de ouro. Isto também pode ser explicado em 
função da migração dos íons de ouro adsorvidos nos grãos de resinas mais 
internamente alojados no leito . de resinas da célula de eletroeluição. Esses íons são 
submetidos a diversas fôrças que contribuem para impedir a saída dos íons adsorvidos 
às resinas e se reduzirem na superficie do catodo. Essas fôrças também poderiam ser 
identificadas como uma competição entre o campo elétrico que favorece a desorção do 
íon ouro na resina e as ligações químicas dos grupamentos funcionais orgânicos da 
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resina que procuram favorecer a adsorção daqueles íons de ouro. 

A variável distância entre os eletrodos possui um efeito positivo na resposta 
experimental. Isto é, quando aumenta-se a distância entre os eletrodos ocorre uma 
elevação do valor da resposta experimental. Isto pode estar relacionado à maior 
disponibilidade de íons de ouro adsorvidos à resina polimérica lRA-402 . Durante o 
processo de adsorção iônica pela resina através de percolação, os íons metálicos 
parecem ocupar as posições de adsorção mais externas e superficiais da resina estando. 
portanto, menos submetidos às fôrças de. adsorção dos grupamentos funcionais 
orgânicos da resina. Já no carregamento metálico por centrifugação, os íons são 
fortemente dirigidos às posições de adsorção mais internas da resina e, por isso, 
sofrem uma maior ação daquelas fôrças . Devido a este aspecto, a competição com a 
fôrça de desorção gerada pelo campo elétrico provocado pela diferença de potencial 
nos terminais dos eletrodos. Mesmo aumentando-se a distância entre os eletrodos da 
célula de eletroeluição, o campo elétrico gerado ainda é suficientemente elevado para 
vencer a competição com as fôrças de adsorção provocadas pelos grupamentos 
funcionais orgânicos da resina polimérica. 

4.3 Avaliação dos Resultados Experimentais Obtidos para Seleção do Método de 
Carregamento da Resina e Considerações Complementares 

Os resultados experimentais obtidos permitiram uma definição sobre qual sistema de 
carregamento da resina por percolação, o qual mostrou-se mais apropriado para o 
emprego da técnica de eletroeluição de resinas para a recuperação de ouro. Esta 
definição foi alcançada através dos resultados mostrados nas Tabelas 3 e 6 que 
indicam o sistema de carregamento por percolação do leito de resina para emprego na 
técnica de eletroeluição para a recuperação de ouro a partir de soluções diluídas de 
seus 1ons. 

O emprego de licores de lixiviação de minérios portadores de ouro por cianetos no 
carregamento da resina visando o seu emprego na técnica de eletroeluição, encontra 
um problema de dificil solução. A técnica de eletroeluição mostrou através de testes 
preliminares que a resina deve possuir um nível mínimo de carregamento metálico para 
que ocorra a eletroeluição seguida de eletrodeposição do ouro sobre o catodo. Todavia. 
os licores tipicos da lixiviação de ouro possuem baixa concentração daquele metal e 
requerem grandes volumes de solução para que o teor mínimo necessário de ouro seja 
devidamente adsorvido à resina. Deste modo, toma-se muito difícil para um trabalho a 
nível de bancada de laboratório, processar grandes volumes de solução visando o 
carregamento da resina, principalmente, em termos de tempo de carregamento e 
estocagem de solução. 

Uma alternativa para solucionar esse problema foi a utilização de soluções sintéticas 
de cianeto de ouro com composição química apropriada para o carregamento da resina 
dentro dos níveis adequados visando a recuperação de ouro pela técnica de 
eletroeluição. Deve-se ressaltar que a composição química da solução sintética também 
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respeitou a correspondência relativa entre as concentrações das demais espectes 
presentes no licor. Isto significa que manteve-se a composição relativa entre o ouro e 
impurezas, tais como, cobre e ferro. Desta forma, esperou-se estudar a influência 
daquelas impurezas no desempenho da técnica de eletroeluição, abrindo-se a 
perspectiva de extrapolar tais resultados para licores com teores próximos aqueles 
usados no licor de lixiviação real cedido pela CVRD. 

Os resultados mostraram que aumentando-se a concentração de ouro na solução de 
carregamento da resina polimérica, eleva-se o percentual de recuperação metálica com 
o uso da técnica de eletroeluição. Ressalte-se que os resultados foram obtidos com 
soluções puras de ouro, isto é, sem a presença de impurezas. 

A partir dos resultados da Tabela 9 pode-se concluir que, para concentrações de ferro 
na solução de carregamento da resina até 6,0 gfl, a sua influência sobre a recuperação 
de ouro é muito pequena. Por outro lado, para concentrações superiores àquela, há um 
favorecimento na recuperação de ouro porque embora os íons ferro adsorvidos à resina 
ocupem posições de adsorção dos íons ouro havendo, portanto, uma competição entre 
os íons, os íons ferro parecem possuir uma maior afinidade química pelo grupamento 
funcional da resina. Esta maior afinidade química permite que o campo elétrico gerado 
na célula de eletroeluição atue, preponderantemente, sobre os ions ouro que possuem 
menor afinidade química pela resina. Desta forma, embora uma menor quantidade de 
ouro esteja adsorvida à resina, um maior percentual de ouro é recuperado no depósito 
do catodo. Resultados de análise química do depósito metálico sobre o catodo 
confirmam a presença de traços de ferro . 

Em relação à influência do cobre, pode-se verificar que a sua presença no sistema de 
eletroeluição teve uma contribuição negativa em relação à recuperação de ouro 
adsorvido à resina. Neste caso, o cobre atuou como um concorrente do ouro pelas 
posições de adsorção na resina polimérica e, possivelmente, apresentou menor 
afinidade química pelo grupamento funcional da resina polimérica do que o ouro. Esta 
avaliação baseia-se na massa de cobre depositada no catodo. Através de análise 
química qualitativa do depósito metálico no catodo da célula de eletroeluição 
verificou-se a presença de cobre em quantidades significativas em relação à presença 
de ouro metálico. 

5 - Conclusões 

Embora a técnica de eletroeluição de resina polimérica IRA-402 da Rohm&Haas do 
Brasil Ltda. tenha apresentado resultados importantes para a recuperação de ouro 
toma-se evidente que os valores encontrados ainda estão muito afastados daqueles 
alcançados na indústria de processamento mineral . Isto deve-se, entre outros fatores, à 
propria resina IRA-402 que foi adaptada para uso hidrometalúrgico neste trabalho 
experimental. Uma das razões para a sua adoção foi a disponibilidade no mercado 
brasileiro a qual reduziria sensivelmente o custo de operação industrial, uma vez a 
técnica aprovada sob o ponto de vista tecnológico. 
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Outro aspecto igualmente importante está relacionado ao meio empregado nos 
experimentos. Os resultados encontrados na indústria, para o uso da técnica de 
eletroeluição, são avaliados em meio ácido( pH=1,5 a 4,0) enquanto os encontrados 
por este trabalho experimental foram obtidos em meio fortemente básico( pH = 10,5 a 
14,0). Esta abordagem em meio básico demonstrou que para resinas poliméricas IRA-
402 fracamente saturads com soluções de carregamento na faixa de 1,0 g/1 de ouro, os 
resultados obtidos podem ser considerados pouco animadores para o tempo de 
operação na faixa de três a seis horas de eletroeluição. Obviamente, tempo mais 
prolongados de eletroeluição conduziriam a resultados mais satisfatórios, porém, 
seriam desvantajosos sob o ponto de vista industrial. 

Aparentemente, a técnica é promissora sob o aspecto de percentual de recuperação de 
ouro apenas para resinas poliméricas aniônicas que estejam fortemente supersaturadas 
a partir de soluções concentradas de ouro, situação não encontrada normalmente nas 
soluções dos circuitos de processamento mineral . 

568 



Tabela 1 - Concentração dos principais metais presentes no licor de lixiviação em 
pilhas do minério Caeté/Moira fornecido pela Companhia Vale do Rio Doce(CVRD) 

Elemento Concentração 
(mg/L) 

Fe 31,24 
Cu 5,51 
Au 0,73 
Ni 0,56 
Ag 0,12 
Zn 0,02 

Tabela 2- Planejamento Estatístico de Experimentos pelo Método Fatorial Completo para 
a Recuperação de Ouro por Eletroleuição de Resinas Poliméricas Carregadas por 

Centrifugação 

VARIÁVEIS nível nível 
supenor inferior 

(+) (-) 

A- densidade de corrente catódica(A/m2
) 0,20 0,01 

B-distância entre os eletrodos(crn) 1,0 0,3 

C-tempo de eletroeluição(horas) 3 2 

O-Concentração de NaOH no eletrólito 15 10 
da célula de eletroeluição(%) 
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Tabela 3 - Matriz de Blocos para os 16 experimentos replicados para os testes de 
carregamento metálico da resina por Centrifugação através do Método de Planejamento 

Fatorial Completo 

respostas 

variáveis experimentais 
replicadas(*) 

teste A 8 c D Au(%) Au(%) 

l - - - - 4,13 4,34 

2 + - - - 2,82 2,96 

3 - + - - 1,99 2,09 

4 + + - - 5,31 5,58 

5 - - + - 4,64 4,87 I 

6 + - + - 2,96 3, li 

7 - + + - 3,44 3,61 I 

8 + + + - 6,58 6,91 
i 

9 - - - + 2,98 3, 13 

10 + - - + 5,46 5,73 

li - + - + 1,52 1,60 

12 + + - + 2,13 2,24 

13 - - + + 5, 12 5,38 

14 + - + + 6,95 7,30 

15 - + + + 2,05 2,15 

16 + + + + 2,64 2,77 

(*)recuperação de ouro adsorvido à resina 
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Tabela 4 - Influência das variáveis e suas interações sobre a eletroeluição da 
resina IRA-402 carregada com ouro por centrifugação 

variáveV influência significância 
interação estatística estatística 

T - -
A 1,15 s 
B -1 ,20 s 

AB 0,81 s 
c 1,03 s 

AC 0, 15 NS 
BC -0,06 NS 

ABC 0,10 NS 
D -0,38 NS 

AD 0,26 NS 
BD -1 ,90 s 

ABD -1 ,61 s 
CD 0,16 NS 

ACD -0,01 NS 
BCD -0,59 s 

ABCD 0,05 NS 

Tabela 5- Planejamento Estatístico de Experimentos pelo Método Fatorial Completo para 
a Recuperação de Ouro por Eletroleuição de Resinas Poliméricas Carregadas por 

Percolação 

VARIÁVEIS nível nível 
supenor inferior 

(+) (-) 

A- densidade de corrente catódica(NmL) 0,20 0,01 

B-distância entre os eletrodos(cm) 1,0 0,3 

C-tempo de eletroeluição(horas) 3 2 
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Tabela 6 - Matriz de Blocos para os 8 experimentos replicados para os testes de 
carregamento metálico da resina por Percolação através do Método de Planejamento 

Fatorial Completo 

teste A B c Au(%) Au(%) 

I - - - 2,90 2,34 

2 + - - 4,55 4,97 

3 - + - 2,90 3,03 

4 + + - 7,03 5,38 I 
5 - - + 4,28 4,00 

6 + - + 6,76 7,17 I 

7 - + + 3,86 4,55 I 

8 8,83 9,52 ' + + + i 

(Au%- recuperação de ouro adsorvido à resina) 

Tabela 7 - influência das variáveis e suas interações sobre a eletroeluição da 
resina IRA-402 carregada com ouro por percolação 

variável/ influência significância 
interação estatística estatística 

T - -
A 3,29 s 
B 1,02 s 

AB 0,81 s 
c 1,98 s 

AC 0,60 NS 
BC 0,12 NS 

ABC 0,26 NS 
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Tabela 8- Resultados Experimentais para a Influência da Concentração de Ouro na 
Solução de Carregamento sobre a Recuperação Metálica por Eletroeluição da Resina 

IRA-402 

Concentração de Ouro (g/1) Recuperação de Ouro por 
Eletroleuicão(%) 

0,8 9,0 
1,0 20,0 
1,2 28,0 

Tabela 9- Resultados Experimentais para a Recuperação de Ouro por Eletroe1uição de 
Resina IRA-402 Carregada por Percolação com Soluções de Ouro e Impurezas( Ferro e 

Cobre) 

Concentração das impurezas na solução de Recuperação de Au(%) 
carregamento de Au(1,0 g/1) 

Fe (3,0 WJ) 11,5 
Fe (6,0 g/1) 11,9 
Fe (9,0 WJ) 14,8 

Cu {1,57 g/1) 9,0 
Cu (1, 70 g/1) 10,0 
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ELECTROELUTION OF ANIONIC POLYMERIC RESIN FOR THE 
RECOVERY OF GOLD CONTAINED lN ALKALJNE CYANJDE SOLUTIONS 

ABSTRACT 

Victor Augusto Laudano Breguncci( I) 
Cláudio Patrício Ribeiro Junior(2) 

Afonso Henriques Martins(3) 

Tbis work presents experimental results for tbe recovery of gold present in 
alkaline cyanide solutions, tbrough the electroelution tecbnique of anionic 
polymeric resins. 

Tbis technique of electroelution of anionic polymeric resins, imersed in acqueous 
solutions, is based on tbe removal of metallic ions adsorved to tbe resin, due to the 
effect caused by the potential difference applied to the cathode and anode set of a 
simple electrolytical cell. ln tbis cell, the electrolyte is composed by an acqueous 
solution witb appropriate cbemical cbaracteristics, and ao anionic polymeric resin 
bed, IRA 402 from Rbom & Haas Brasil L TDA, loaded with gold. 

Tbe resin used in tbe experiments was loaded with syntbetic alkaline gold cyanide 
solution, wbicb concentration was 1,0 g/L. The variables considered to the most 
important for tbe tecbnique evaluation were : electroelution time, cathode current 
density, distance between catbode and anode and the electrolyte chemical 
composition. 

The adoption of some statistical methods made it possible to establisb the optimum 
conditions with the purpose of achieving the satisfactory electrodeposited gold 
recovery leveis by the electroelution technique. 

gold - electroelution - hydrometallurgy 
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