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RESUMO
A crescente exposição social derivada da liberação. acidental, de rejcitos contendo cianeto c cianocomplcxos metálicos no
meio-ambiente tem sido uma preocupação constante da indústria do ouro. Uma das altcmativas para se evitar a liberação
de qualquer cianeto na natureza é sua recirculação no processo.
O objetivo desse trabalho é a utilização de resinas de troca-iónica, base forte, na adsorção de cianocomplcxos mctéilicos
visando sua reciclagem. São utilizadas soluções sintéticas que simulam diferentes clluentes da lixiviação do minério de
ouro. Foram realizados ensaios, cm batelada, utilizando três tipos de resinas comerciais. Baycr AP247 (matriz poliacrílica.
gmpo trimetilamônio quatcmário), Purolite A520E (matriz de poliestireno. grupo trietilamônio quatcrná1io) c Dowex I
X 8 (matriz de poliestireno, grupo trimctilamônio quaternário) . As soluções sintéticas continham concentrações de ferro.
zinco e cobre variando entre 50 c 500mg!L.
Os resultados mostram que para qualquer concentração cm solução, o carregamento do ciancomplcxo de ferro é maior na
resina Bayer AP24 7 do que nas outras resinas. Nos ensaios realizados com a resina Puro li te A520E. houve uma adsorção
maior de cianocomplexo de zinco com relação aos outros cianocomplcxos met<ílicos existentes cm solução. A ordem
do carregamento foi Zn>Cu>Fc, devido él valência do complexo de zinco ser menor do que à dos outros complexos cm
solução. A resina Dowex I X 8 teve um maior carregamento dos ciancomplcxos de zinco c cobre se comparado com
os carregamentos das outras resinas. Sua seqüência de carregamento foi a mesma obtida pela resina Purolitc A520E. A
afinidade das resinas para os diferentes cianocomplcxos é discutida com base nas propriedades fisico-químicas destas e
dos íons cm solução.
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A recuperação do ouro através do processo de cianetação, vem sendo utilizado desde 1887. quando os pesquisadores
MacArthur e Forres! realizam experimentos de lixiviação de ouro com KCN (Habashi. 1970).

J

A cianetação é o processo de recuperação de ouro, via hidromctalurgia. que envolve a solubili;.ação do metal cm meio
aquoso e em presença de agentes oxidantes c complexantes. O agente complcxantc é o cianeto, o qual complexa o ouro
na fonna do composto Au(CN) 2- (Costa et. ai. , 1995). O conceito básico da prática da cianctação implica cm ser possível
manter o complexo ouro cianeto estável em solução. mesmo cm concentrações ínfimas de cianeto livre (Ciminclli.
1995). Além de solubilizar o ouro, o cianeto adicionado solubiliza c complexa os outros metais presentes na solução.
No processo CIP (Carbon in pulp), tal solução é levada para tanques com agitação, os quais contém carvão ativado que
adsorve o complexo de ouro, scletivamcnte, deixando em solução grande parte dos outros cianocomplcxos metálicos
existentes. Após a adsorção do ouro no carvão ativado, a solução deve ser descartada, enquanto que o carvão segue para
a próxima etapa, a eluição (Costa et. al. , 1995). Esta solução de descarte contém o íon cianeto. o qual é cxircmamente
tóxico. A ex'J)osição rápida a llÍveis superiores a 300 mg!L de HCN gasoso é considerada fatal para os seres humanos.
sendo que a dose letal por ingestão está na faixa de 50 mg a 200mg (1 mg a 4 mg/kg) (Costa ct. ai. . 1995) Com relação
a espécies aquáticas, o íon cianeto dissolvido e seus sais solúveis também podem ser letais quando cm concentrações
superiores a 0,1 mg!L (Costa et. al. , 1995).

.

Uma alternativa para evitar a liberação de cianeto no meio ambiente é a utilização de resinas de troca iônica.. base forte.
para adsorção de cianocomplexos metálicos presentes nos efluentes de usinas hidromctalúrgicas, proporcionando assim
a reciclagem do agente lixiviante.
Resinas mostraram-se substratos mais versáteis que carvão ativado, quando usadas para adsorção de ouro, devido
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ú presença de gmpos funcionais específicos que podem ser introduzidos na matriz da resina, durante sua síntese.

Tais gnrpos funcionais alteram as propriedades de adsorção da resina. Consequentemente, várias resinas podem ser
desenvolvidas para adsorção selctiva tanto do cianocomplcxo de ouro quanto dos cianocomplcxos metálicos (Lukey ct.
ai.. 2000). Também é uma técnica efctiva para reciclagem de cianeto, pois apresentam uma considerável afinidade na
adsorç;lo dos cianocomplcxos dos metais de transição, tais como os cianocomplexos de ferro, zinco e cobre. Além de
poder tratar tanto soluções clarificadas como polpa. as resinas possuem uma gama de características físico-químicas . tais
como. tipo de matri1.. gmpo de troca. porosidade. entre outros. os quais proporcionam uma facilidade na escolha da resina
para determinada aplicação.
Yúrios trabalhos (Rivcros. 1993. Lukcy ct. ai.. 2001 . Flcming, 1985) foram realizados com o objctivo de sclccionar
resinas para adsorção de cianocomplcxos de ouro. contendo geralmente baixos teores de impurezas, sendo os processos de
adsorç;lo de cianocomplcxos de outros metais. tais como os metais de transição. c de cluição foram pouco abordados.
No presente trabalho. experimentos de adsorção de cianocomplexos met álicos, existentes cm diversos tipos de efluentes
da cianctação de ouro. cm resinas de lroca-iônica base forte são discutidos. O objctivo desses experimentos é tornar
possível a reciclagem do cianeto no processo.

2. METODOLOGIA

)

As resinas utilizadas nos experimentos estão listadas na tabela L onde está apresentado a capacidade total (moles de
gmpos ativos por volume de resina úmida). como fornecido pelo fabric ante. Resinas aniônicas são convencionalmente
classificadas como base-fraca. se o gmpo ativo é um gmpo amina (primário, secundário. terciário) dissociável. ou baseforte. se o gnrpo ativo é um sal de amônio quatcrnftrio (Rivcros, 1993). Em contato com uma solução alcalina, semelhante
a um licor de lixiviação de cianeto. somente gmpos de amônio quaternário estão ioni zados sendo capazes de extrair os
cianocomplcxos. Assim. como o objctivo do presente trabalho é a extração de cianocomplexos de soluções de cianeto.
serão utili;~ tdas apenas resinas base-forte.
Os experimentos de adsorção foram realizados utili;.ando- sc soluções sintéticas produzidas a partir da solubilização de
cianeto de cobre (CuCN. 99%,, Aldrich). fctTociancto de potássio trihidratado (Kle(CN) 6.3Hp. 98.5%, lsofar) c sulfato
de zinco hcpthidratado (ZnS0 4 7Hp, 99%,, Synth) cm cianeto de sódio (NaCN, 95%, Synth), cm água deionizada. As
concentrações das soluções variaram entre 50 c 500 mg/L, para os cianocomplexos metálicos, cm pH 10,5, afim de
simular os vários efluentes da cianctação de ouro. Desta maneira. pode-se avaliar o comportamento da adsorção dos
cianocomplcxos para diferentes concentrações.
Tabela 1: Resinas aniônicas comerciais

Nome Comercial
Baycr AP247
Purolitc A520E

Base-forte

I. O

Dowcx IX8

Base-forte

1.2

As resinas, primeiramente. foram ativadas cm solução 1 moi!L de KCI por um período de tempo de 24 horas. Os
experimentos foram realizados c\ temperatura ambiente. colocando-se cm cantata I mL de resina com O, I L de solução de
adsorção cm "shakcr". O pH da solução foi ajustado com NaOH para 10,5 ± 0,5. Os testes foram realizados cm diferentes
tempos, ou seja, cada amostra teve um tempo de adsorção, que foi de 10, 30, 60, 120 até 480 minutos, sendo que no final
de cada tempo as amostras foram filtradas c a fase aquosa foi analisada para seu teor de cobre, ferro e zinco .
Em todos os experimentos a concentração dos metais em solução foi dctenninada através da téctúca de espectroscopia
de absorção atômica (AA) usando o equipamento Pcrkin-Eimer, modelo AAnalyst 100. O carregamento da resina foi
obtido pela diferença na concentração do metal inicialmente e a concentração cm solução para cada tempo. Os resultados
apresentados são a média de pelo menos duas dctcnninações.

3. RESULTADOS
Os carregamentos dos cianocomplcxos de cobre, zinco c ferro na resina Bayer AP247 são apresentados nas figuras I a
3. Estes gráficos descrevem o carregamento relativo (razão da quantidade de metal na resina pela quantidade de metal
inicialmente cm solução) como uma função do tempo .
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Figura 1: Carregamento relativo dos cianocomplcxos de cobre, zinco c ferro na resina base forte Baycr AP247.
Concentração inicial da solução: 500 mgCu!L, 100 mgFc(ll)/L c 50 mgZn/L.
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Figura 2: Carregamento relativo dos cianocomplcxos de cobre. zinco c ferro na resina base forte Baycr AP247.
Concentração inicial da solução: 500 mgFc(Il)/L, 100 mgZn/L c 50 mgCu/L.
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Figura 3: Carregamento relativo dos cianocomplexos de cobre. zinco c ferro na resina base forte Baycr AP24 7.
Concentração inicial da solução: 500 mgZn/L, I00 mgCu/L c 50 mgFc(II)/L.
A resina Bayer AP247 (matriz poliacrilica, trimctilamônio como grupo de troca) (fig. I a ftg. 3) apresentou um maior
carregamento de ferro, se comparada com as outras resinas. A ordem de carregamento para Bayer AP247 foi diferente
para cada concentração de metais em solução. Analisando os carregamentos da resina Bayer. constatou-se que cm
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baixas concentrações do cianocomplcxo de ferro. este apresentou um maior carregamento relativo, c cm todas as outras
concentrações o carregamento relativo do cianocomplcxo de zinco foi maior se comparado com os outros cianocomplcxos
presentes. Rivcros ( 1993) utilimu soluções de lixiviaçiio da Tcck-Corona Lld. (Hemlo. Ontario) c Campbell Mine (Rcd
Lakc. Ontario). com a seguinte concentraçiio : S mgAu/L. IS mgCu/L, 9 mgFc/L. 14 mgNi/L c 8 mgZn!L. Nos resultados
dos experimentos de adsorçiio na resina Ambcrlitc IRA-458 (matriz de poliacrilamida, semelhante <I matriz poliacrílica).
foi obsc1vado uma maior afinidade para cianocomplcxo de zinco com rclaçiio aos outros cianocomplcxos presentes.
O carregamento da resina Baycr AP24 7 para uma conccntraçiio cm soluçiio de SOO mgCu/L. I 00 mgFc(ll)/L c 50 mgZn/L
indicou a seguinte ordem de carregamento Zn (7S%)>Fc (60%)>Cu (43%). Ensaios de adsorção foram realizados por
Lciio c Ciminclli (2000). utilizando a resina Purolitc A8GOS (matriz poliacrilica. grupo de troca trimctilamônio) . Para
uma conccntraçiio cm soluçiio de SOO mgCu/L. 50 mgNi!L c IS mgFc(ll)IL, foi obtido uma ordem de carregamento de
Cu (67'%)>Ni (Sm-;,)>Fe (50'%). diferente da scqüência obtida neste trabalho. devido às diferentes concentrações iniciais.
Este resultado indica uma maior afinidade da resina Baycr AP247 pelo cianocomplexo de zinco, quando comparado com
o carregamento dos outros metais.
A resina Dowcx I X 8 (matriz de policstircno, trimctilamônio como gmpo de troca) (fig. 4 a fig . 6) apresentou um maior
carregamento de zinco c cobre se comparado com os carregamentos das outms resinas. Quando o carregamento dos três
metais é avaliado. obsc1va-se a afinidade da resina pelo ciancomplcxo de zinco, isto se deve à maior conccntraçflo de
gntpos de troca nessa resina. Rivcros ( 1993) também obteve essa ordem de carregamento. Zn>Cu>Fc. na resina Ambcrlitc
IRA--HJO. tipo geL matriz de policstircno. que é semelhante à resina Dowex I X 8. utilizando uma soluçflo contendo
uma concentração de SmgAu/L. 18 mgCu/L. 9 mgFc/L, 14 mgNi/L c 8 mgZn/L. A resina Purolitc AS20E (matriz de
policstircno. trietilamônio como gmpo de troca) também apresentou uma alta afinidade para o zinco em relaçiio aos
outros metais. tendo assim uma ordem de carregamento, Zn>Cu>Fc. cm todas as concentrações de soluções, a mesma
apresentada pela resina Dowcx I X 8. c um menor carregamento de ferro. se comparado com as outras resinas .
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Fij.,JUra 4: Carregamento relativo dos cianocomplcxos de cobre, zinco e ferro na resina base forte Dowcx I X 8.
Concentração inicial da soluçiio : SOO mgCtúL. 100 mgFe(Il)/L c 50 mgZn!L.
A tabela II apresenta o carregamento de cada resina no final dos 480 minutos de adsorçiio, com rclaçiio à concentração
inicial cm soluçiio de cada metal.
Tabela II: Carregamento metálico total nas resinas Bayer AP247 , Purolite A520E c Dowcx I X 8, com relação à
concentração metálica inicial em solução
Carregamento metálico total na resina
(mg metal/mL de resina)

Cone. inicial cm
soluçiio (mg/L)
Fe

Baycr AP247

Dowex I X 8

Purolite A520E

Zn

Fe

Cu

Zn

100

Cu
500

Fe

50
100

20.0
1,94

0,57

50

5,82
17,18

3,72

soo

6,80

50

100

soo

4,78

6,40

32,71

Zn

Fc

4,66

4,46

6,33

Cu
27,0
4,17

9,26

0,65

3,81

3 I, 11

15,63
1,32

Cu
34,32

Zn
4,73

4,82

9,57

8,58

45, 17
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Figura 5: Carregamento relativo dos cianocomplcxos de cobre, zinco c ferro na resina base forte Dowcx I X 8.
Concentração inicial da solução: 500 mgFc(II)/L I00 mgZn/L c 50 mgCu/L.
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Figura 6: Carregamento relativo dos cianocomplcxos de cobre, zinco c ferro na resina base forte Dowcx I X 8.
Concentração inicial da solução: 500 mgZn!L 100 mgCu/L c 50 mgFc(II)/L.
Resinas com matriz poliacrílica apresentam um alto carátcr hidrofilico, ou seja. possuem elementos capa;.cs de formar
pontes de lúdrogênio com as moléculas de água c com os íons solvatadas. Por outro lado, resinas com matriz de
poliestireno apresentam alto caráter hidrofóbico, ou seja, as ligações entre os gmpos da resina c as moléculas de água não
são bem estabelecidas (Leão e Ciminelli , 2000). A hidratação dos íons depende da densidade de carga dos complexos.
isto é, da razão entre a carga e o número de elementos de espécie. Quanto maior essa razão, mais moléculas de água são
requeridas para estabilizar o íon cm solução c, portanto, mais hidratado a espécie será.
Ao analisarmos o carregamento dos cianocomplexos metálicos nas resinas, a partir da tabela acima, notamos que a resina
Bayer AP247 apresentou os maiores carregamentos do cianocomplexo de ferro se comparado com os carregamentos das
outras resinas. Este comportamento é explicado pelo caráter hidrofílico da resina Baycr AP24 7, a qual apresenta uma
maior afinidade para os cianocomplcxos mais hidratados, ou seja o Fc(CN) 6 ' 4 . Por outro lado. os maiores carregamentos
do cianocomplexo de zinco são encontrados nas resinas Purolitc A520E c Dowcx I X 8. o que era esperado. pois estas
resinas apresentam um caráter hidrofóbico mais acentuado que as resinas poliacrílicas, ou seja. uma maior afinidade
para os cianocomplexos menos hidratados, tais como Zn(CN),·1 . O carregamento do ciancomplexo de cobre rulo é
significantcmente afctado pelo tipo de matriz, pois esse composto fonna dois tipos de complexos, Cu(CN) 3' 2 c Cu(CN)/.
cm pH alcalino e em alta raz<'io CN/Cu.
Comparando os carregamentos dos cianocomplcxos de ferro, nas resinas Purolite A520E c Dowcx I X 8, verificouse um baixo carregamento m resina Purolitc A520E e uma alto carrega mento na resina Dowcx I X 8. Isto se deve ao
fato da resina Purolitc A520E apresentar o grupo de troca trietilamônio, o qual apresenta um baixo carregamento de
cianocomplcxos tetravalcntcs, tal como Fe(CN),: 4 . Esse gmpo apresenta uma baixa mobilidade devido sua longa cadeia.
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sendo mais fácil o carregamento de ciancomplcxos mono c bivalentes. Por outro lado, a resina Dowc:x l X 8 apresenta
altos carregamentos do ciancomplcxo de ferro, devido ao seu grupo de troca, trimctilamônio. apresentar cadeias curtas.
favorecendo o carregamentos de complexos multivalcntcs, como o Fc(CN),:·1. Então. confmna-sc assim , a baixa afinidade
do grupo trictilamônio para cianocomplcxo de ferro. o qual é tetravalente. c uma alta afinidade para cianocomplcxos
mono c bivalentes. como observado por Rivcros ( 1993) c Leão ct. ai. (2000).

4. CONCLUSÃO
Resinas de troca-iônica base forte. são capazes de adsorvcr cianocomplcxos metálicos de cllucntcs com diferentes
concentrações de metais cm solução. As diferentes estruturas das resinas, como tipo de matriz e grupo de troca. pcnnitcm
a escolha da resina para dctcnninada aplicaç;lo. A ordem de carregamento da resina Purolitc A520E c Dowex I X X foi
Zn>Cu>Fc. sendo que a resina Purolitc A520E apresentou os menores carregamentos do cianocomplcxo de ferro. devido
a presença de grupos ctil na sua cstmtura. A ordem de carregamento da resina Bayer AP24 7 depende da concentração cm
solução. sendo que esta apresentou os maiores carregamentos do cianocomplcxo de ferro se comparado com as outms
resinas. Este comportamento se deve ao fato de que a resina Baycr AP24 7, apresenta um alto caráter hidrofílico.
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