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RESUMO
Métodos indi rctos, tais como destilação totai/WAD associado com a titulaçào ou titul ação potenciométrica, são utilizados para a
determinação de cianeto li vre, cianeto total c c ianocomplexos metá licos - forte c fracamente di ssociáve is. Estes métodos usualmente demandam um tempo re lati va mente longo de análise e estão sujeitos a uma série de interferências. No entanto, a
identificação c quantificação precisa e rápida dos compostos de cianeto pode contribu ir para o melhor desempenho do processo cianctaçào do ouro, no que se refere tanto à cxtração do metal como ao consumo de reagentes, bem como para minimizar
o impacto amb iental desta ati v idade. A cromatografia iónica ap resenta as características de precisão e rapidez e, além de separar os cianocomplcxos met á licos, pode ainda quantificá-los. Neste trabalho, estudou-se a aplicação da cromatografia iônica na
cspeciaçào de cianocompl cxos de Cu, Fc c Ni . A determinação da cspec iação dos c ianocompl exos foi realizada cm temperatura ambientt: com so luções preparadas cm laboratório e em amostras de efluentes de cianetaçào de ouro, para concentrações de
cianocomplcxos na tàixa de I a 60mg/L. Os resu ltados obtidos indicaram ser possível separar c quantificar os cianocomplexos
de Fc, Ni e Cu cm apenas 15 minutos. A técnica ainda pode ser utilizada para a determinação de cianeto total e WAD,
se combinada co m a análise da co ncentração dos metais complexados, dispensando ass im a necessidade de destilação.
PALAVRAS-CHAVE: cia nocomp lcxos, cromatografia ióni ca, cspcciação, cianetação.

ABSTRACT
lndirect mcthods, suc h as distillation totai/WAD assoc iatcd with titration or potentiometric titrat ion, are uscd to determine free
cyanidc, tota l cya nidc and mcta llic cyanocomplcxcs - strung and wcakl y dissociatcd. This method usuall y dcmand a quite
long time of ana lysis and is subjcct to a series of intcrferences. Howevcr, the tàst and accurate identification and quantification
of the cyanide cumpounds can cuntribute to improve the gold cyanidation proccss in what refers to metal extraction and
reagents consumption as well as to minimi ze thc cnvironrnental impact of this activ ity. The ionic chromatography prcsents the
characteristics ofprccision and rapid ncss and. bcsidcs scparating thc mctallic cyanucomplexcs, it can also quantify them.ln this
work, it was st udi ed the application of this tcch nique in thc eyanocomplcxes speciation of Cu, Fe and Ni. The detennination
of cya nocomplexes was accomp lished, with solutions prepared in thc laboratory and samples of go ld cyanidation cffi uents, to
cya nocomplexes conccntratiuns in the ran ge o f I to 60mg/L. Thc obtained rcsu lts indicatc that it is possiblc to separate and to
quantify th e cyanocomplexes of Fe, Ni and Cu in only 15 minutes. The techniquc can also be used in the determination of total
and WAD cyanidc if combined with the anal ysis of complcxcd metais concentration, dispensing with distillation.
KEY WORDS: cya nocomplexcs, ionic chrumatography. speeiation, cyanidation.
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I. INTRODUÇÃO
A cianetação, método universal para a cxtração do ouro, baseia-se na formação do complexo solúvel ,
Au (CN)-2• Mas a presença freqücntc de outros metais no minério leva à formação de vários outros cianocomplexos solúveis, tais como, [Cu(CN)J 1 ', [Fe(CN)6l~, [Fc(CN)6l ' c [Ni(CN)4F Estima-se que apenas aproximadamente 0,5 a I% do cianeto utilizado na lixiviação é gasto para solubilizar o ouro, sendo o restante distribuído na forma de tiocianato, cianeto livre e cianocomplcxos metálicos. Após a etapa de cianctação, o licor segue
para a etapa de adsorção cm carvão ativado, na qual o dicianoaurato(I) é adsorvido sclctivamcntc no carvão c as
demais espécies ficam cm solução. Outra rota de processo envolve a cemcntação do ouro com pó de zinco, sendo
que o ccmcnto segue para a etapa de fundição c refino. Depois da adsorçào (ou ccmcntação), a solução deve ser
descartada, enquanto o carvão carregado, após separação da polpa do minério, é enviado para a etapa de eluição
(Ciminelli, 1995). Em ambos os casos, os efluentes que contém os cianocomplcxos metálicos c também o íon cianeto livre devem ser tratados de forma a se atender à legislação ambiental. A análise de um licor proveniente da
cianetação de minério de ouro associado a sul fetos indicou uma distribuição de 2 I 'Yo na formação de SCN- e o
restante distribuído entre cianeto livre e os metais de transição: 31 ,9°/., para Cu, 31 o;., para Zn, I ,5% para Fe, 0,6%
para Ni e 0,1% para Co (Moura, 2005).
Devido a sua grande toxicidade, principalmente no que se refere à vida aquática, órgãos como o CONAMA
(2008) estabelecem uma concentração de I mg/L de cianeto total c 0,2mg/L de cianeto livre como sendo os limites permissíveis para o descarte em corpos d água. Sendo assim, uma cspcciação mais detalhada auxilia na
classificação do efluente, uma vez que o grau de toxicidade está diretamcntc ligado à estabilidade dos cianocomplcxos. Complexos fracos e lábeis como ([Zn(CN)4]-2, [Ni(CN)4l' c [Cd(CN)4P) podem ser facilmente dissociados a cianeto livre e são, portanto, considerados mais tóxicos, enquanto complexos fortes como ([Fe(CN)6]" 4 ,
[Fe(CN)J 3 , [Co(CN)J 3 e [Au(CN)~D são menos tóxicos (Application Update 147. 2003). Do ponto de vista do
controle do processo de cianetação, a especiação dos cianocomplexos metálicos permite monitorar e minimizar a
quantidade de cianeto consumida pelos metais de transição presentes na mineralogia do minério de ouro.
Existem várias técnicas que possibilitam a análise quantitativa do cianeto c cianocomplcxos metálicos (Tabela I), sendo que cada apresenta vantagens e limitações. Ao utilizá-las, deve-se ater a possíveis interferências. Por
exemplo, na determinação de cianeto livre (HCN c CN -), os métodos de titulaçào, clctrodo de ion especifico, titulação potenciométrica e colorimetria detectam parte do cianeto na forma de [Zn(CN)J 2 e de [Cu(CN) ]1 ', o
que leva a resultados não satisfatórios (Adams, 200 I). É ditlcil se precisar à quantidade de cianeto que ~s cianocomplexos de zinco e de cobre liberam durante a utilização destes métodos.
O cianeto WAD (Weak Dissociable Cyanide) inclui os cianocomplcxos metálicos que liberam o íon cianeto
em pH=4,5 e que possuem constantes de estabilidades inferiores a I 0' 2. Essas espécies são: HCN, CN- e parte de
[Cu(CN)J'"', [Zn(CN)J 2 , [Ni(CN)J 1 e [Cd(CN)J 2 . Durante a determinação (destilação-WAD + titulação, titulação potenciométrica, colorimetria e outros), a liberação do íon cianeto pode ocorrer de maneira variada, pois, ao
se alterar o pH, existe a possibilidade de mudança na especiação do cobre c, conseqüentemente, a liberação de
parte do cianeto a ele associados (Milosavljevic c Solujic, 200 I).
A determinação de cianeto total (HCN , CN-. WAD c também os cianocomplcxos fortes ([Fe(CN)J4 ,
[Fc(CN).J 3 , [Co(CN)J 3 e [Au(CN)J·) requer um método capaz de determinar todas as espécies de cianeto presentes nas amostras, como prevê a destilação total. Porém, durante a destilação total pode ocorrer à liberação incompleta dos íons cianeto dos complexos fortes, principalmente os de cobalto c ferro. Além deste, existem ainda aqueles causados pela presença de interferentes: (i) o sulfito que pode oxidar o cianeto a cianato; (ii) a presença de SCN-, so-~ e sp,·\ nas condições de destilação (pH <O c temperaturas acima de I OO"C) podem conduzir à
conversão do cianeto a outras espécies; c ainda (iii) a oxidação do tiocianato (meio ácido c cm presença de um
agente oxidante como NO,·) com liberação de ácido cianídrico.
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Tabela 1: Métodos analíticos de determinação de cianeto
(Adams. 200 I; lntemolional C\'(/nide Managemenl Code, 2003).

METO DO

ESPECIE

Método simples e muito utilizado;

Titulação

pH I 0,5, imediatamente
após a coleta da amostra.

COMENTARIO

Livre

Inclui a concentração de HCN 1a41 . CN-, Zn(CN)/ e parte do
Cu(CN)x 1-'.

Mais usado industrialmente que a titulação manual;

Titulação
potenciométrica

Livre
Método preciso quanto a ponto de viragem.

pH 10,5. imediatamente:
após a coleta da amostra.

Emprcgado para concentrações < I O,OOmg!L;
Eletrodo de íon seletivo

Livre
Requer matriz padrão igual à matriz da amostra.

Cmmatografia iônica

Livre; SCN ·: CNO";
Cianocomplcxos

Equipamento e operador especializado.

Matéria orgânica é um interferente na análise de SCN·;
Colorimetria

SCN ·: Total; Livre;
WAD

Determinação de cianeto em concentração de I a SJ.lg/L.

Destilação- W AD
seguida de titulaçào
potenciométrica ou não,
colorimetria ou eletrodo de
íon seletivo

WAD

Liberação variável do cianeto dos metais.

Destilação- total
seguida de titulação
potenciométrica ou não,
colorimetria ou eletrodo de
íon sclctivo

Total

Metais podem não liberar todo o cianeto;
Limite máximo de detecção na titulaçào I mg/L.

FIA/L E
(Método OlA -1677)

WAD

Interferentes: polisulfetos, aldeídos, oxidantes e material
coloidal;
Baixas concentrações 2,0J.1g/L e S,Omg/L.

As técnicas citadas possuem limitações como o tempo elevado de análise por envolver processos como destilação ou por exigir um pré-tratamento para eliminar interferentes como sulfetos, cloretos, tiocianatos e outros . Também se nota que diferentes tipos de matrizes (efluentes, águas subterrâneas, sólidos digeridos e outros) e o metal
associado ao cianeto influenciam na determinação dos teores de cianeto livre/total c WAD. Assim, faz-se necessário conhecer outros métodos que possam contribuir para melhoria da quantificação de cianeto.
Técnicas de cspcciação de cianocomplexos metálicos- como a cromatografia iônica com detecção fluorimétrica (M iralles e outros, 2000) c eletroforcsc capilar (Aguilar e outros, 1997) - são pouco exploradas. Dentre estas,
a cromatografia iônica mostra-se atrativa por pcnnitir identificar e quantificar os cianocomplexos metálicos (Miralles e outros, 2000). Através de cromatografia iônica, os íons tiocianato (SCN·), cianato (CNO·) e também os cia-

491

Oliveira, Carmo & Ciminelli

nocomplexos metálicos são determinados; logo, a eliminação dos teores desses interferentes do resultado obtido
permite a dosagem real de cianeto (total, livre ou WAD).
O presente trabalho discute a aplicação da técnica de cromatografia iônica acoplada com detector de absorbància UV para a cspeciação de cianocomplcxos em efluentes de cianetação de ouro.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Os experimentos de especiação de cianocomplexos foram conduzidos em temperatura ambiente, com soluções sintéticas e amostras de efluentes de cianctação de ouro cm uma tàixa de concentração de cianocomplexos
de I a 60mg/L. As soluções sintéticas dos ci anocomplcxos (Cu, Ni e Fe) foram preparadas através da dissolução
de cianeto de cobre (CuCN , 99,0%, Aldrich), cianeto de níquel (K,Ni(CN) 4 .xH ,O 99,99%, Aldrich), ferricianeto
(K,fe(CN)1, Hp, 99,5 8%, Carbo Erba) e fcrrocianeto (Kle(CN\, 3Hp, 99,YYo, Fluka) de potássio e cianeto de
sódio (NaCN, 99,99%, Aldrich) em água deionizada . As soluções eluentcs também foram preparadas pela dissolução de cianeto de sódio- (NaCN, 99,99%, Aldrich), hidróxido de sódio (NaOH, 99,0%, Merck) c perclorato de
sódio (NaCI04 , 99,0%, Fluka) em água dcionizada como descrito no método EPA 90/5. O volume de amostra injetada foi de 50 ~L.
Os elucntes foram perco lados pela coluna em um fluxo de I ,OOmL!min durante 15 min . Três clucntes de concentrações distintas foram usados. Durante as análises, as percentagens de cada clucntc foram programadas para
variar conf01mc a tabelas II.

Tabela II: Variação de cada eluente, durante as anúlises cromatogrúficas.
Tempo (min)

Elucnte A(%)

fluente B(%)

Uucntc C(%)

o

lO

lO

l\0

I

lO

lO

l\0

lO

lO

45

45

10,1

lO

45

45

15

lO

lO

l\0

A: 20mM NaOH/ 150mM NaCN; 8: 20mM NaOH / 300mM NaCI0 4 C: 20mM NaOH

O cromatógrafo utilizado, modelo Dionex DX-500 (Dioncx Sunnyvale, CA), estava equipado com uma précoluna Dionex AG I I (4 x 50mm) c uma coluna analítica Dioncx AS li (4 x 250mm), ambas hidrofílicas de matriz
de poliestireno com grupo funcional composto por alcanol e amônia quaternária A detecção foi obtida por um detector UV em absorbância 215nm.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Calibração do Equipamento
A ordem de cluição dos cianocomplexos da coluna cromatográfica foi Cu < Ni < Fe (Tabel a III). Esta sequência está relacionada com a alta afinidade que a resina Dioncx AS-11 (hidrotllica) possui por cianocomplcxos mais
carregados eletricamente como Fe(CN) 6-4 . Resultados similares foram relatados por Kamarkar (2002).
Tabela III: Resumo do método aplicado
Cianocomplcxos
metálicos
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Fai xa de ca libração
(mg/L)
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1

Tempo de rclcnç<1o
(min)

Cu(CN),·'

I

60

6.03

Ni(CN)/

2 - 40

7.3~

Fe(CN)., 4

I - 40

X,9X

l
i

t
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!
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A faixa de calibração empregada foi ampla, devido à variação das concentrações dos cianocomplexos metálicos em amostras de efluentes reais. Após as análises, verificou-se que esta faixa poderia ser diminuída, pois as
amostras de efluentes estudadas nesse trabalho mostraram baixas concentrações. A calibração foi baseada no cianocomplexo de ferro (II ), uma vez que tan to Fe(CN)1: 1 quanto Fe(CNt4 são identificados e quantificados como
Fe(CN),: \ dev ido à redução do cianocomplcxo de ferro (III) a cianocompl exo de ferro (II) durante a elui ção, resultando em um único pico de Fe(CN)6-4, o que está de acordo com Karmarkar (2002). A espécie Cu(CN)J·" foi utilizada para ca libração de cobre.

3.2. Aplicação do Método para Análise de Amostras preparadas em Laboratório
Como mostra a figura I (a) e (b), a coluna cromatográfica Dioncx AS-II pode ser aplicada para identi ficar e
quantificar os cianocomplcxos ([Cu(CN),r, [Fe(CN),,]A. [Ni(C N)J 2), uma vez que os picos dessas espécies fo ram
obtidos com boa resolução (capacidade de se separar os analitos presentes na amostra) e a lta efici ência (capacidade de reter os analitos sem liberá- los).
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Figura I: Cromatogramas de cspcciaçào de cianocomplexos de cobre, de níquel e de ferro em amostras sintéticas.
I = [Cu(CN)J 2 , 2= Ni(CN)X. 3= [Fc(CN)J 4 .

Na fi gura I (a) tem-se uma amostra preparada com concentrações conhecidas de I ,OOmgCu/L, 2, 50mgNi/L
c I ,OOmgFc/ L. Atra vés da aná li se cromatográfica, as concentrações obtidas de cobre, níquel e ferro foram de
0,976mg/ L, 2,52 mg/ L e I, 19mg/ L, respectivamente. Os mesmos picos encontrados na figura I (a) foram encontrados na figura I (b ), porém com intensidades diferentes . As concentrações conhecidas para a amostra (b) foram
I O,Omg/ L para ambos cian ocomplcxos. A resposta obtida pela análise cromatográfica foi I O, I mgCu/L, I 0,6mgNi/L
e I 0,5mgFe/ L com os mes mos tempos de retenção da amostra (a). A mesma sequência de e luição dos cianocomplcxos de cobre, de níquel c de ferro foi encontrada durante a construção da curva de calibração do método Application Updatc 147 (2003). Algumas diferenças foram observadas quanto ao tempo de retenção. Os tempos de
retenção dos cianocomplcxos pelo método Application Update 147 (2003) são maiores quando comparados com
aqueles obtidos no presente trabalho. Isso se deve ao menor 11uxo do el uentc (0,25mL/min) do método quando
comparado ao do presente trabalho (I ,OmL/min). Fluxos menores impli cam em maiores tempos de retenção, por
permitir um ma ior tempo de permanência da amostra dentro da coluna (Acatec, 2006).

3.3.Aplicação do Método para Análise de Efluentes de Cianetação
Os resultados obtidos para as amostras de efluentes de cianetação estão apresentados na figura 2 (a) e (b). As
análises desses resultados indicam que as concentrações encontradas dos cíanocomplexos metálicos para amostra (a) foram de 3,35mgCu/ L, 4,33mgNi/ L c 0,32mgFc/ L. Para a amostra (b), esses va lores foram 0,22mgCu/ L e
1,53mgFc/L nos mesmos tem pos de retenção da amostra (a). Observa-se que, na figura 2 (b), o pico de ferro possui melhor definição c não sofre alargamento como foi notado na figura 2 (a). Isto foi relacionado com a maior
concentração do cianocomplcxo de ferro ( I ,53 mg/L) presente na amostra (b), quando comparada com a amostra
(a) (0,32mg/ L).
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Cromatogramas semelhantes a estes foram obtidos para amostras sintéticas de efluentes líquidos (Aplication
Update 147, 2003), para amostras de efluentes só lidos industriais após a digestão (Ap lication Update 149, 2004) e
também em amostras de águas subterrâneas (Aplication Updatc 147, 2003). As mesmas considerações feitas para
as amostras sintéticas quanto à diferença dos tempos de retenção foram observadas para as amostras de efluentes
de cianctação.
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Figura 2: Cromatogramas de cspcciação de cianocomplcxos de cobre, níquel c ferro cm amostras de efluentes de eianetaçào.
I= [Cu(CN)J' . 2= Ni(CN)J' . 3= [Fc(CN),J'.

Devido às baixas concentrações do efluente os resultados encontrados por cromatografia iônica foram confirmados por análise de espectroscopia de absorção atômica (Tabela IV). Analisando esta tabela, verifica-se que apesar da baixa intensidade dos picos dos cianocomplexos de níquel c ferro, os va lores de concentração destes compostos foram coerentes com os valores obtidos através de análise de espectroscopia de absorção atômica, podendo-se assim concluir que o método de cromatografia iônica pode ser também empregado mesmo para concentrações inferiores a 0,5mg/L.
Tabela IV: Comparação dos valores de concentração dos cianocomplcxos metálicos obtidos por diferentes técnicas.
Amostra Cromatografia lônica Espectroscopia de Absorção Atôm ica
Cromatografia lônica

Amostra

E s pcctrns~opia

de i\hsnrção Atómica

Cu

Ni

I" c

Cu

Ni

Fc

Figura 2(a)

3.35

4.33

tU2

3.52

4. \'l

().3()

Figura 2(b)

0,22

-

1.53

0.23

-

I ,41

A combinação da cromatografia iônica ( cianocomplexos de cobre, de ferro , níquel , cobalto, ouro e SCN )
com a titulação sem destilação (HCN, CN· e [Zn(CN)J"), permite assim a determinação do cianeto total e cianeto
WAD, respectivamente, sem os inconvenientes e o tempo requerido pela destilação.

4. CONCLUSÃO
O trabalho desenvolvido mostrou que a técnica de cromatografia iônica acoplada ao detector de UV pode ser
ap li cada para determinação de cianocomplexos ([Cu(CN)J 2 , [Fc(CN)J4 , [Ni(CN)J 2 ) presentes em amostras sintéticas c de efl uentes da cianetação de ouro, na medida cm que a coluna AS II utilizada apresentou uma boa resolução e também uma boa eficiência na espcciação destes compostos. O método apresentou-se atrativo pela sua simplicidade, rapidez ( 15min), segurança (não necessita do abaixamento de pH, evitando assim a formação de HCN e
CN-) e aplicabilidade tanto para concentrações altas c baixas (confirmado por Espectroscopia de Absorção Atômica) perante a metodologia de dcstilação/titulação.
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