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RESUMO 
Este estudo mostra os resultados obtidos no tratamento elctroquímico de minérios refratários de ouro. Foram coletadas amos
tras representativas de concentrados de sulfctos minerais, produto dos rejeitos da etapa de cianetação de procedência da Co
operativa Relia Rica no distrito mineiro de Ponce Enriquez- Equador. O principal objetivo deste trabalho foi avaliar, tecnica
mente, a eficiência do método oxidativo dos sul fetos minerais rcfratários e, com a continuação desse processo, a dissolução do 
ouro contido c a sua simultânea deposição na superfície de cátodos tridimensionais cm sistema reacional eletrolítico, utilizan
do como eletrólito uma solução sintética de cloreto de sódio, aplicando-se uma corrente contínua entre esses cátodos e um 
ânodo DSA ®(Dimensional/v stahle anode -titânio revestido com óxido de irídio- IrO) Durante o processo houve a forma
ção, num primeiro momento, de íons hipoclorito e ácido hipocloroso como resultado da dissolução, no meio aquoso, do cloro 
gasoso proveniente da oxidação dos íons cloreto do eletrólito. Os testes foram efetuados variando-se a concentração do so
luto (NaCI) no elctrólito c o tempo de residência da polpa no sistema reacional, determinados cm estudos anteriores. Nos en
saios foi determinada a eficiência de dissolução dos sulfctos, pela aferição da concentração de íons sulfato, provenientes do 
processo oxidativo dos sulfctos minerais, dos teores do ouro e da prata remanescentes no resíduo da elctrolixiviação, por 
/ire assav. Os elctrodos tridimensionais foram observados no Microscópio elctrônico de Varredura acoplado a um espectró
metro de dispersão de energia de raios-X. Os resultados mostram que é tecnicamente factível a extração direta dos me
tais preciosos encapsulados nos sulfetos minerais refratários por eltrolixiviação. Os melhores resultados foram obtidos com 
concentrações de NaCI 3M, depositando, nos elctrodos tridimensionais os metais preciosos bem como outros metais cons
tituintes dos sul fetos minerais. 

PALAVRAS-CHAVE: Ouro, prata, elctro-lixiviação, eletro-oxidação, sulfetos. 

ABSTRACT 
The present work shows the result of refi·actory ores elcctro-leaching tests. Samples of sulphidc concentrate, product of cyani
dation tailings, were collected from Bel! a Rica mine, loca teci at Ponce Enriquez District- Equator. The main aim of this word 
was to study the performance ofthe oxidative method for dissolving sulphide species, and then the dissolution of gold and fur
ther reducing it on the three-dimensional eathode surfàce in the elcctrolytie reaction system, using sodium chloride solu
tion as the electrolytc, and imposing a dircct current between the eathodes and anode (DSA ®(Dimensional/v stahle anode). 
During the process occurs the cfTective gcneration of hypochloritc ions and hypo- chlorous acid, duc to thc clectrochc
mical chlorine evolution, as a result of the oxidation of chloridc ions on the surtàce ofthe polarized electrodcs. The tests were 
carried out changing the electrolyte concentration anel anodc current density. During the tests were monitored the dissolution of 
sulphide minerais, by analysing the sulphate ions being generated, gold and silver from the tailing by tire assay. The three-di
mensional electrodes wcre observed by scanning clectron microscopy. The results show that, the electro-leaching process was 
technically ctfectivc in rccovcring gold from sulphide minerais. The best results were reached using a 3M NaCI solution, de
positing, on the three-dimensional elcctrode. the precious metais present in the ore samples. 

KEY WORDS: Gold, silver, electro-leaching, electro-oxidation, sulfide minerais. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Guevara e De La Torre (2003), no Equador existem grandes quantidades de rejeitos minerais, 
com um alro valor agregado cm ouro, que vem sendo acumulados pelas varias usinas de beneficiamento em diver
sas zonas do país. O minério que origina esse tipo rejeito apresenta características refratarias quando submetido 
ao processo de cianetação convencional. Alguns estudos já foram realizados por Rodriguez ( l 996) c Hol&ruin ., 
(1996) para beneficiar esse tipo de rejeito, os quais não apresentaram respostas favoráveis. 

A área de estudo se localiza na Província do Azuay-Equador, no Distrito Mineiro de Bella Rica (Figura I). A 
principal via de acesso é terrestre por uma rodovia que liga as cidades portuárias de Guayaquil e Machala. 

Figura. I. Localização da zona de estudo. 

A técnica de eletro-Lixiviação vem sendo aplicada, principalmente, para abertura de estruturas refratarias de 
concentrados de sulfctos minerais, exemplos desses tipos são os estudados por Mori e outros (2007), na recupera
ção de cobre a partir da calcopirita. Arslan & Duby ( 1997) mostraram que o processo se caracteriza pela ação de 
fortes agentes oxidantes gerados cm um sistema rcacional pela oxidação eletrolitica de ions cloreto presentes no 
médio. No caso do ouro, segundo Barbosa c outros (2002), esse processo difere dos processos pré-oxidatívos co
nhecidos porque o ouro contido é igualmente oxidado/dissolvido e simultaneamente depositado na superfície ca
tódica do referido sistema reacional. 

Portanto, o principal objetivo deste trabalho foi avaliar, tecnicamente, a eficiência dessa rota oxidativa dos sul
fetos minerais refratários e, com a continuação desse processo, a dissolução do ouro contido c a sua simultânea de
posição na superficie de cátodos tridimensionais cm sistema reacional eletrolítico. 

2. MATERIAIS E METÓDOS 

Foi selccionada a amostras de concentrado de sulfetos de ferro proveniente do rejeito da cianetação do ouro 
contido em concentrados de sulfetos minerais de procedência das empresas da Cooperativa de Mineração Bella 
Rica, localizada na área de estudo. 

Para a identificação das espécies minerais foi utilizada a técnica de difração de raios-x (DRX). A composição 
qui mica foi determinada por fluorescência de raios-x (FRX). Para a distribuição granulométrica, por via úmida, foi 
separado um quilograma de amostra, sendo a mesma classificada em scrie de peneiras Tyler ( 150-45~m). Do pro
duto do fracionamento foram separadas sub-amostras representativas das frações minerais para serem observadas 
no microscópio eletrônico de Varredura (MEV) acoplado a um espectrômctro de dispersão de energia de raios-X. 

As análises por ORX, pelo método do pó (Formoso, 1984), foram executadas cm um equipamento Bruker-D4 
Endeavor, nas seguintes condições de operação: radiação Co Ka (35kV/40mA), geometria de feixe paralelo 
com espelho de Goebel, velocida'de do goniômetro de 0.02° 29 por passo com tempo de contagem de I ,O segun
do por passo e coletados de 5 a 800 29. A interpretação qualitativa do espectro foi efetuada por comparação com 
padrões contidos no banco de dados PDF02 (ICDD, 2006) em software Bntker Diffrac!1'". 

O MEV utilizado foi um LEO S440, equipado com detector de elétrons retro-cspalhados. Análises qufmicas pon
tuais puderam ser obtidas pelo acoplamento a um espectrômetro de dispersão de energia de raios-x (EDS). Oxford 
Link L300 e detector de Si Li Pentafet e janela ultrafina ATW2, com resolução de 127 e V a 5,9 keV (Mo ka t). 

As análises químicas foram efetuadas por FRX em equipamento Bruker S4 Explorcr. O espectro gerado a par
tir da amostra foi avaliado pelo software Spectra plus v.l.6 no modo standardless method, sem curva de calibração 
específica, e sem recálculo para LOO%. As pastilhas foram secas na estufa a 60° C e prensadas. 

Os ensaios de cletro-lixiviação foram realizados em um reator de um litro com porcentagem de sólidos de 5%, 
cm um sistema reacional eletrolítico, utilizando como eletrólito uma solução sintética de cloreto de sódio, aplican
do-se uma corrente contínua entre os eletrodos (cátodos tridimensionais de níquel reticulado e un1 ânodo DSA ® 
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(Dimensiona/ly stable anode - titânio revestido com óxido de irídio - lrOJ Durante o processo houve a forma
ção, num primeiro momento, de ions hipoclorito e ácido hipocloroso como resultado da dissolução, no meio aquo
so, do cloro gasoso proveniente da oxidação dos íons cloreto do eletrólito. Os testes foram efetuados variando a 
concentração do soluto (NaCI) no eletrólito e o tempo de residência da polpa no sistema reacional e a diferença de 

voltagem (Figura 2). 

HCI Concentrado 1) controle de pH 
2) Elerodos de Níquel 
3) Fonte de Corrente 
4) Multimetro 
5) Reator de Vidro Pirex 
6) Suspensão Mineral em Solução de NaCI 

Figura 2. Sistema reacional empregado nos ensaios de eletro-lixiviação. 

Nos ensaios foi determinada a eficiência de dissolução dos sulfetos, pela aferição da concentração de íons sul
tàto, provenientes do processo oxidativo dos sulfetos minerais, dos teores do ouro e da prata remanescentes no re
síduo da eletro-lixiviação, por .fire assay. Os eletrodos tridimensionais foram observados no MEV, bem como o 
resíduo sólido por DRX. As condições empregadas nos ensaios são mostradas na Tabela I. 

Tabela I. Condições experimentais para os testes de eletro-lixiviação. 

Código 
Tempo de Concentração do Voltagem (V) pH 

residência (h) eletrólito NaCI (M) 

CR3A 8 3 3,5 1,5 

CR3B 8 l 3,5 1,5 

CR3C 8 3 5,0 1,5 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.1 Caracterização 

Na tabela ll, é mostrada a distribuição granulométrica da amostra, já na tabela m, é mostrada a composição 
química, bem como o conteúdo de ouro e prata. 

Fração (IJ.m) 

150 

106 

75 

53 

45 

Pundo 

Total 

Tabela 11. Distribuição granulométrica da amostra. 

Peso Retido(%) Peso Retido A c. (%) Peso Passante Ac. (0/.,) 

1,35 1,35 98,65 

2,11 3,46 96,54 

5,96 9.43 90,57 

7,13 16,56 83,44 

8,68 25,24 74,76 

74,76 100,00 0,00 

100,00 
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Tabela m. Composição química da amo~tra. 

Composição Concentração. (C'/o) 

Al
1
0

3 7.16 
As

2
0

1 
1,93 

C aO 2,87 

Cu O 0.71 

Fep 32,19 

~o 0,43 

MgO 3,50 

l\1n0 0,04 

Nap 0,35 

P20~ 0,10 

S Thtal 
55,2 

Au lO g/t 

Ag 17 g/l 

Na análise por DRX, as espécies identificadas foram a piri ta, arsenopirita, calcopirita. pirrotita, esfalcri
ta, quartzo, biotita e hornblcnda. 

A imagem de elétrons retro-espalhados (Figura 3), a seguir, foi obtida no MEV, onde se observa uma partícu
la mista de pirita com urna fina inclusão do ouro. Nessa imagem observa-se uma partícula de pirita com urna in
clusão de ouro indicando que esse metal se encontra associado, principalmente, à pirita. 

Figura 3. Ouro (fase cinza clara) como inclusão na pirita (rase cinza escuro). 

2.2 Ensaios de Elctro-lixiviação 

A cletrolixiviação é um processo cletroquímico utilizado para a abertura de sul fetos minerais rcfratários. Esse 
processo se baseia na fonnaçào, num primeiro momento, de íons hipoclorito e ácido hipocloroso como resulta
do da dissolução, no meio aquoso, do cloro gasoso proveniente da oxidação dos íons cloreto do eletrólito e, pos
teriormente. com a continuidade do processo eletrolítico, a geração de íons clorato como mostrado nas Equações 
I e 2. 

2HCIO +CIQ- ~ C/0
1 

+2H+ + 2C/ (I) 

6CIO +3H0~2CIO +6H+ +4CI +3 / 20 + 6e(2) 
1 J 2 

De acordo com Arslan & Duby ( 1997). uma vez produzidas as espécies de ácido hipocloroso (HCIO) os 
sulfetos se oxidam, por exemplo como mostrado na Equação 3 e 4. 
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Santos e outros (2003) mostraram que a oxidação da arsenopirita, a partir do hipoclorito e ácido hipoclo
roso, ocorre segundo as Equações 4 e 5. 

FeAsS + 6CLO - + Hp <=>Fel+ + SO} + 6C/ + H
2
As0 

3 
(4) 

FeAsS + 6HCIO + Hp <=> Fe3' + SO/- + 6CI - +H 
1
As0 

3
- + 6H~ (5) 

Entretanto, a calcopirita, mesmo sendo um mineral altamente refratário, no momento da sua abertura reage 
segundo as Equações 6 e 7 (Mori c outros, 2008). 

CuFeS
2 

<=> Cu 2+ + Fe3' + 2S +Se (6) 

SH- +51 40
2 
+Se<=> 5/ 2H2 O (7) 

Durante o desenvolvimento das reações supracitadas e devido à ação dos agentes oxidantes, as partículas de 
ouro encapsuladas nas estmturas dos sulfetos são gradualmente liberadas em contato com os íons clorato gera
dos, como mostrado nas Equações 1 e 2. sendo, em seguida, dissolvidas segundo a Equação (8), (Barbosa e outros, 
2002). Em seguida, sob as condições adequadas de potencial elétrico, o ouro se deposita no cátodo como mostra 
a Equação 9. Em soluções extremadamente oxidantes e com pH abaixo de 3, os !ons Fe·2 são oxidados a íons fér
ricos Fe· 3 (Equação I 0). 

2 Au 0 +CIO 
3
- + 7C/ + 6H +--+ 2 AuC/

4
-+ 3H 

2 
O (8) 

AuC/
4 

+ 3e--+ Au 0 + C/ - (9) 

Fe -l <=> Fe -l + e (lO) 

Os íons Fe3"' gerados atuam, também, como agentes oxidantes e auxiliam na oxidação das espécies mi
neralógicas refratarias. Entretanto, a pirita é considerada inerte a esse tipo de íons férricos, mas sua atuação como 
agente oxidante é catalisada com a presença de outras espécies, como os íons cúpricos (Cu2+). 

Cinética de dissolução das espécies de Ferro e Sulfeto: As Figuras 4 e 5, mostram os resultados da formação 
de sulfatos e espécies de ferro dissolvidos, respectivamente, durante o tempo de reação. Ribeiro e outros (2003) 
demonstraram que a passivação da supcrlicie dos sulfetos acontece quando ocorre a formação de uma fina cama
da de enxofre elementar ou a saturação da solução eletrolítica pelo alto teor de íons de ferro e sulfato. Outro ponto 
a ser citado, é a queda do pH durante os ensaios em conseqüência da formação de ácido sulfúrico, fato que 
mostra uma outra vantagem desse processo em propiciar a manutenção do pH da suspensão do minério 110 ele
trólito em valores apropriados para a continuidade do processo oxidativo. 

3,, 

3 .0 - • CR2A-l'c 
- • CR2B-Fc 

~ l., - 4 - CR2C-Fc 

6 
~ 2.0 ... 
"' ! 1,5 

] 1,0 

o., -----· -----·-• 
0.0 

o 4 6 8 

• Figura 4. Variação da concentração de ferro na solução durante 8 horas de ensaio. CR2-AI-Voltagem da célula 3,5 V e con-
centração do eletrólilo 3M; CR2-B- voltagem na célula de 3,5 V e concentração do eletrólíto lM; e CR2-C- voltagem na cé

luJa 5 V.c concentração do clclrólito 3M. 
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7 

0~--~~---r----~--~----~--~----~----~ 
o 2 8 

Figura S. Variação da C{)ncentração de sulfato na solução durante 8 horas de ensaio. CR2-AJ-Voltagem na célula 3,5 V c con
centração de NaCI no eletrólito de 3M; CR2-B - voltagem na célula de 3,5 V e concentração de NaCI no eletrólito de I M; c 

CR2-C- voltagem na célula 5 V.e concentração de NaCI no eletrólito de 3M. 

A cinética de dissolução dos sulfetos foi mais lenta no ensaio CR2B, quando comparado aos outros ensaios. A 
concentração de NaCl no cletrolitico influiu na geração de sulfato c espécies de ferro. Na amostra CR2C, na sex
ta hora de ensaio, a solução atingiu uma concentração critica de íons sulfatos, e a partir dai ocorreu uma queda na 
concentração desses ions. No entanto, na amostra CR2, embora boa parte do ferro proveniente dos sulfetos mine
rais tenha sido disponibilizado, uma outra quantidade precipitou, isto foi observado no rejeito sólido ao ser anali
sado por DRX. 

Recuperações dos metais de interesse: Na Figura 6 são mostradas as recuperações de ouro e prata para cada 
um dos ensaios. Através das analises pontuais, foi identificado na superflcie dos cátodos, a presença de metais, tais 
como ouro, prata e cobre. 

50 

40 

~ 
@ 

f 30 

~ 
D 

~ 
20 

10 

o 
C lUA CIUB C lUC 

Figura 6. Extração de ouro e prata (cor negro) e prata (cinza) nos ensaios de eletro-líxiviação. CR2-AJ-Voltagcm na célula 
3,5 V e concentração de NaCI no elctrólito foi de 3M; CR2-B - voltagem na célula de 3,5 V e concentração de NaCl no cle

trólito foi de eletrólito lM; e CR2-C- voltagem na célula 5 V.e concentração de NaCI no eletrólito foi de eletrólito 3M. 

A maior extração foi obtida no ensaio CR2C onde foi aplicada uma diferença de potencial de 5V c con
centração de NaCJ 3M. Observa-se que em todas as amostras a recuperação de ouro e prata aumenta com a gera
ção de espécies de sulfato c ferro. Embora a recuperação de ouro não tenha atingido valores altos, estamos 
falando de um minério altamente refratário, o qual já passou pelo processo de cianetação convencional onde não 
existe a presença de ouro cianctavel, corroborando a hipótese da abertura parcial dos sulfetos, disponíbilizando 
o ouro para que possa ser recuperado. 
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Consumo de energia a partir da lei de Faraday: Na tabela IV são mostrados os resultados da massa de sulfeto 
oxidada, a cficicncia de corrente c o consumo de energia, calculada a partir da lei de Faraday, para os en
saios realizados. A amostra CR2-C foi a que melhor respondeu ao processo de eletrolixiviação, com uma eficiên
cia de corrente maior cm comparação às obtidas nos demais testes. 

Tabela IV. Consumo de energia nos ensaios de clctro-lixiviação. CR2-AI-Voltagem na célula 3,5 V c concentração de NaCI 
no eletrólito de 3M; CR2-B- voltagem na célula de 3,5 V e concentração de NaCI no clctrólito de I M; c CR2-C- voltagem 

na célula 5 V.c concentração de NaCI no elctrólito de 3M. 

Ensaio 
Massa de Sulfeto Eficiência Consumo de Energia 

oxidado(%) de corrente (kWh/t) 

CR2-A 8.77 0,51 1101,08 

CR2-B 8.49 0,55 956,74 

CR2-C li ,'X7 0,59 733,84 

4. CONCLUSÕES 

A amostra esta constituída basicamente por pirita , arscnopirita, calcopirita, pirrotita, esfalerita, traços de ouro 
c prata, bem como quartzo. biotita e hornblcnda, principais minerais acessórios. O ouro está associado, principal
mente, à pirita, ocluso nas partículas desse sulfeto. 

Os resultados mostram que é tecnicamente factível a extração direta dos metais preciosos encapsulados nos 
sulfctos minerais rcfratários por clctro-lixiviação. Os melhores resultados foram obtidos com concentrações 
de NaCI 3M c tensão da célula de 5 V. As recuperações de oro e prata atingiram valores aproximados de 25 e 47 
%. respectivamente. 
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