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RESUMO 
 
As indústrias de mineração de ouro empregam, por ano, cerca de 600 mil toneladas 
de cianeto em seus processos, sendo que 95% desse montante são usados na 
lixiviação de ouro e prata. Assim, a lixiviação de minérios auríferos gera uma 
quantidade substancial de efluentes cianídricos, além de ouro e prata residuais, 
metais pesados, entre eles o cobre e outros íons metálicos em menores 
concentrações. O processo eletrolítico se mostra uma alternativa que não envolve o 
emprego de reagentes químicos e a geração de grandes quantidades de resíduos 
sólidos contendo substâncias tóxicas. Neste trabalho foi investigada a eficiência dos 
eletrodos de titânio revestidos com óxido de rutênio (Ti/RuO2) e de cobre revestidos 
com óxido de cobre (Cu/CuO) na oxidação de cianeto livre e ciano-complexos em 
efluentes sintéticos. Foram obtidas remoções de cianeto livre e total de 99,90%, 
após 60 minutos de eletrólise, mostrando que a concentração limite estabelecida 
pela resolução 357/05 do CONAMA, para descarte de cianeto livre e total, foram 
atendidas. Os resultados também mostraram que os eletrodos de Ti/RuO2 e Cu/CuO 
apresentaram boa resistência à corrosão durante as eletrólises. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tratamento eletroquímico; material de eletrodo; eletro-oxidação 
de Cianeto. 
 
ABSTRACT 
 
The gold mining industries use, per year, approximately 600 thousand tons of 
cyanide for extracting gold, being 95% of that amount used for gold and silver 
leaching from the ores. Thus, gold leaching generates a substantial amount of 
cyanide-bearing effluents, which still contain residual gold and silver, besides heavy 
metals, among them the copper and other metal ions in smaller concentrations. The 
electrolytic process is an alternative that does not involve the use of chemical 
reagents and the generation of large quantities of solid waste containing toxic 
substances. In this study, the efficiency of titanium electrodes coated with ruthenium 
oxide (Ti/RuO2) and copper electrodes coated with copper oxide (Cu/CuO) for the 
oxidation of free cyanide and cyano-complexes from synthetic effluents, was 
investigated. After 60 minutes of electrolysis 99.9% of the free and total cyanide were 
removed, showing that the threshold limit established by the resolution 357/05 of 
CONAMA, for disposing free and total cyanide, were reached. The results also 
showed that Ti/RuO2 and Cu/CuO electrodes presented good resistance to corrosion 
during electrolysis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A água é um recurso finito, essencial para o desenvolvimento da vida e do meio 
ambiente. Nas últimas décadas com a escassez desse recurso a comunidade 
científica buscou alternativas para o tratamento de efluentes. Existem diferentes 
tecnologias de tratamento de efluentes contendo cianeto, tais como biológicos, 
físicos, químicos e eletroquímicos (Acheampong,M.A; Paksirajan,K; Lens,P.N.L., 
2013). 
 
Os compostos de cianeto são empregados em diferentes setores da indústria, sendo 
que 80% da produção destina-se à manufatura de plásticos tais como o náilon, 
fármacos, em processos de recobrimento de superfícies, em aplicações fotográficas 
e produção de borracha. Os outros 20% são utilizados, na forma de cianeto de 
sódio, principalmente na mineração de ouro (Riani, J.C; Pina, O.S; Leão,V.A., 2007). 
As minerações do ouro brasileiras utilizam o processo de cianetação para extração 
deste metal. Cerca de 600 mil toneladas de cianeto por ano são utilizadas na 
mineração, sendo que 95% são empregadas na extração de ouro e prata (Dutra, 
A.J.B; Sobral, L.G.S; Lemos, F.A; Santos, F.H.S., 2002). Contudo, o processamento 
de minérios auríferos gera uma quantidade substancial de efluentes cianídricos. 
Efluentes com concentração de cianeto total na faixa de 100 a 500 mg/L e pH em 
torno de 10,5, além de ouro residual, metais pesados complexados, entre eles o 
cobre e outros íons metálicos em menor proporção (Reyes-Cruz, V.; González, I.; 
Oropeza, M., 2004). 
 
O processo eletroquímico vem sendo estudado, cada vez mais, no tratamento de 
efluentes aquosos. Esse processo, quando comparado com outros tratamentos de 
efluentes cianídricos de mineração, apresenta-se como uma rota promissora no que 
diz respeito à eficiência e economia, ganhando, cada vez mais, importância na 
indústria. Algumas das vantagens são: facilidade de operação, não faz uso de 
reagentes químicos, tornando o processo mais limpo que os demais tratamentos 
(Cheng, S.C; Gattrell, M; Guena, T; MacDougall, B., 2002 ; Lemos, F., 2008). 
 
Através do uso de diferentes materiais de eletrodo, o processo eletroquímico tem se 
mostrado uma alternativa eficiente e viável, do ponto de vista econômico e 
ambiental, no tratamento de diversos tipos de efluentes. Diferentes materiais 
anódicos (Ti/RuO2, Ti/IrO2, Pt, Ti/PbO2, Aço inox, diamante dopado com Boro-DDB) 
têm sido utilizados em células eletrolíticas para tratamento de efluentes cianídricos 
(Lanza, M.R.V; Bertazzoli, R., 2002 ; Pombo, F.R.; Dutra, A.J.B., 2013). 
 
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), em sua Resolução de n° 357 
de 2005, estabelece que a concentração limite estabelecida para o descarte de 
cianeto é de 0,2 e 1,0 mg/L de cianeto livre e total, respectivamente. 
 
O objetivo deste trabalho foi investigar a eficiência dos eletrodos de titânio revestidos 
com óxido de rutênio (Ti/RuO2) e de cobre revestidos com óxido de cobre (Cu/CuO) 
na oxidação de cianeto livre e ciano-complexos contidos em efluentes sintéticos. 
 
 
 
 



Nascimento, P.F.C.; Achilles, J.B.D. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Eletrodos 
 
Os eletrodos de trabalho utilizados foram de titânio revestido com óxido de rutênio 
(Ti/RuO2), um anodo dimensionalmente estável, adquirido junto à DeNora/Brasil, e 
cobre revestido com óxido de cobre (Cu/CuO), preparado no laboratório de 
Eletroquímica Aplicada – LEA (COPPE/UFRJ) pelo método de oxidação 
eletroquímica. Uma espiral de platina foi utilizada como contra eletrodo e como 
referência o eletrodo de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl, E°=0,222 V vs. EPH - 
Eletrodo Padrão de Hidrogênio) em solução saturada de KCl. 
 
2.2. Preparo da solução sintética 
 
Para resultar na concentração de cianeto livre desejada de 150 mg/L, foram 
dissolvidos 0,198 g de CuCN; 0,150 g de NaCN e 34,46 g de K2SO4 (eletrólito de 
suporte) em 1,0 litro de água. O uso de NaOH ocorreu no preparo das soluções 
utilizadas nos ensaios voltamétricos e nas eletrólises que visavam estudar a 
influência da concentração dos íons hidroxila (OH-) nas reações anódicas. As 
soluções usadas nos ensaios de voltametria e eletrólise foram preparadas com água 
bidestilada. 
 
2.3. Preparo do Eletrodo de óxido de cobre 
 
O suporte de cobre foi pré-tratado da seguinte maneira: antes da eletrodeposição de 
óxido de cobre (CuO), as placas de cobre foram cortadas com dimensões de 4 cm X 
5 cm, lixadas com (lixa 400 grãos/pol2), para então serem tratadas com solução de 
ácido sulfúrico 10% (v/v), lavadas com água bidestilada e secas em corrente de ar. 
 
A obtenção do eletrodo de CuO em placa de Cu foi realizada em solução 1 mol.L-1 
de KOH, somente com o objetivo de aumentar a condutividade do eletrólito com 
potencial anódico de +0,8 V vs. Ag/AgCl por 3h. Para tal, placas de Cobre (Cu°) 
foram utilizadas como catodo e anodo. Neste processo a placa de Cu utilizada como 
anodo foi oxidada, sob condições controladas, formando um depósito de CuO. A 
eletrólise foi realizada em pH 10 para garantir a formação do CuO, de acordo com o 
diagrama Eh vs. pH para o sistema Cu-H2O, apresentado na Figura 1. 
 

 

Figura 1. Diagrama Eh-pH do sistema Cu-H2O (T=25°C), (Pourbaix, 1974). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização do eletrodo de Cu/CuO 
 
A Figura 2 apresenta as micrografias obtidas por MEV e os respectivos espectros de 
EDS do substrato de cobre metálico antes e após tratamento da superfície com 
ácido sulfúrico e após revestimento com o filme de óxido de cobre com aumento de 
5000X. A Figura 2A mostra que a superfície do substrato de cobre apresenta 
pequenas ranhuras superficiais provavelmente feitas no processo de lixamento. 
Após o tratamento químico, Figura 2B, a superfície se apresentou mais homogênea 
e livre de impurezas, tornando o substrato favorável à adsorção do filme de CuO 
(Casagrande, D.F.M., 2009). Após a aplicação do filme de CuO, observa-se na 
Figura 2C uma estrutura com elevada rugosidade devido à aglomeração das 
partículas de óxido de cobre. Já no eletrodo comercial Ti/RuO2, na Figura 2D, com 
aumento de 1000X, observa-se uma morfologia compacta com um aspecto 
característico de barro rachado na superfície, comumente encontradas em eletrodos 
do tipo DSA.  
 
As análises obtidas ao MEV visaram verificar a homogeneidade da superfície do 
substrato de cobre antes e depois do pré-tratamento do suporte e do substrato de 
titânio revestido com óxido de rutênio (Ti/RuO2). 

 
 

 

2A 

2B

 
 2A 

2C

 
 2A 



Nascimento, P.F.C.; Achilles, J.B.D. 

 
Figura 2. Micrografia obtidas por MEV e espectros de EDS do eletrodo de Cu/CuO e Ti/RuO2. A) 

placa de cobre após lixar, B) após tratamento químico com ácido sulfúrico, C) após 
revestimento com filme de CuO, D) placa de Ti/RuO2 antes da eletrólise. 

 
3.2. Ensaios de voltametria cíclica – reações anódicas 
 
Nos voltagramas apresentados na Figura 3 podem ser observadas curvas que 
indicam que as reações ocorridas foram irreversíveis e que nessas condições a 
liberação de oxigênio ocorreu a partir de 200 mV para o eletrodo de óxido de cobre e 
500 mV vs. Ag/AgCl para o eletrodo de óxido de rutênio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Voltamogramas cíclicos para anodos de Cu/CuO (3A) e Ti/RuO2 (3B) para solução 
contendo 0,2 mol/L de K2SO4 como eletrólito de suporte, 0,0057 mol/L de CN- como NaCN, 
0,0031 mol/L de Cu como CuCN, área= 1cm2, velocidade de varredura = 20 mV.s-1, pH=12, 

temperatura: 25°C, sem agitação. 

 
A adição de NaCN ao eletrólito suporte dá origem a correntes um pouco mais 
elevadas, devido à contribuição de um novo processo de oxidação (linha vermelha), 
que resulta da oxidação direta dos íons CN-. Já na presença de CuCN, há um 
aumento significativo da corrente, isso pode ser atribuído à reação catalisada de 
oxidação de cianeto (linha preta) (Szpyrkowicz, L.; Kelsall, G.H.; Souto, R.M.; Ricci, 
F.; Kaul, S.N., 2005). 
 

3.3. Ensaios de eletrólise 
 

Os ensaios na célula eletrolítica de bancada tiveram como objetivo a degradação do 
cianeto livre e ciano-complexos de efluentes sintéticos, simulando aqueles gerados 
pelas indústrias de mineração de ouro. A Tabela 1, apresenta variações da remoção 
de cianeto livre e complexado, eficiência de corrente e consumo energético 
especifico. Comparando os resultados contidos nas tabelas 1A e 1B, pode se 

3A 3B 

2D
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verificar que a degradação de cianeto livre e complexado foram elevadas com 
ambos os eletrodos, porém com valores de eficiência de corrente mais baixas e com 
consumo energético específicos significativamente menores. Esse fato pode ser 
atribuído a solução sintética diluída e intensa geração intensa geração de oxigênio. 
(Pombo, F. 2006). 

 
Tabela 1. Variação da remoção de cianeto livre e total, com eficiência de corrente empregando 
anodo (Ti/RuO2) (1A) e (Cu/CuO) (1B) após 60 minutos de eletrólise em solução contendo 150 

mg L-1 de CN- e 231 mg L-1 de CNT, área anódica = 15 cm2. 

 
 

Cabe ressaltar que a utilização do eletrodo de Cu/CuO, apesar de apresentar uma 
menor eficiência de corrente na degradação de cianeto do que a do eletrodo de 
Ti/RuO2, o custo do processo foi mais baixo. Na Tabela 2 podem ser vistos os preços 
dos metais dos eletrodos em estudo com as respectivas referências. O preço da 
chapa de titânio inclui preço do metal recoberto com óxido de rutênio. Em relação ao 
custo benefício, pode-se afirmar que o eletrodo de cobre revestido com óxido de 
cobre, preparado em laboratório, é mais vantajoso que o do titânio revestido com 
óxido de rutênio, pelo fato do substrato apresentar um menor custo. 

 
Tabela 2. Preço de referência para o substrato de titânio revestido com óxido de rutênio e 

cobre. 

 
Material 

 
Preço (R$) 

 
Referência 

Cobre * 17,88 www.lme.com 

Chapa titânio revestida com RuO2 ** 40,00 Denora do Brasil 

* Custo do cobre puro + revestimento de CuO 
** Preço por m2 de área. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O processo proposto mostrou-se interessante no tratamento de efluentes 
cianídricos, obtendo-se bons resultados para os teores finais de cianeto livre e total, 
alcançando em ambos os casos 99,9% de degradação; 
 
Os dois eletrodos propostos apresentaram bons resultados; entretanto, o eletrodo de 
Cu/CuO, produzido em laboratório, se mostrou uma boa alternativa em relação ao 
seu custo, apresentando boa atividade eletrocatalítica, facilitando a reação de 
oxidação de cianeto; 

1A 1B 
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A concentração limite estabelecida pela resolução 357/05 do CONAMA para 
descarte de cianeto livre e total foi atingida com 60 minutos de eletrólise com a 
utilização de ambos os eletrodos. 
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