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RECUPERAÇÃO DE OURO A PARTIR DE SOLUÇÕES CIANETADAS COM A 
UTILIZAÇÃO DE CARVÃO ATIVADO 

A. R. Quispe1 ; C. H. Sampaio2 

O uso do carvão ativado para recuperação de ouro a partir 
de soluções cianetadas é a tecnologia mais moderna na 
hidrometalurgia do ouro. Os processos conhecidos como CIP e CIL 
têm substi tu ido ao método eco. Soluções cianetadas procedentes 
de lixiviação em pilhas também usam colunas de carvão para 
recuperar o ouro (CIC). Neste trabalho são revisada s 
propriedades de carvões ativados e processos de adsorção, 
dessorção e recuperação de ouro. Em cada um deles são discutidas 
as principais variáveis que afetam sua aplicação, usando para 
isto antecedentes bibliográficos de resultados experimentais. 
Conclui-se que o conhecimento completo do mecanismo de adsorção 
e o desenvolvimento e uso de modelos matemáticos detalhados são 
os temas atuais de pesquisa na metalurgia extrativa de ouro. 

GOLO RECOVERY FROM CYANIDE SOLUTIONS USING ACTIVATED CARBON 

The use of activated carbon to recover gold from cyanide 
solutions is the most modern technology in gold hidrometallurgy. 
Processes known as CIP and CIL have substi tuted eco method. 
Columns of activated carbon are also used for recovery gold from 
heap leaching pregnant solutions (CIC). The properties of 
acti vated carbon and the adsorption, desorption and recovery 
processes of gold are reviewed in this work. The main 
variables that effect their application are here discussed, 
using different works and experimental results. It is concluded 
that a whole knowledge of adsorption mechanisms, and the 
development and use of detailed mathematical models are 
presently subject of research in gold extractive metallurgy. 
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INTRODUÇÃO 

O interesse metalúrgico pelo carvão ati v ado na indústria 

extrativa do ouro data de 1880, sendo proposto seu primeiro uso 

num sistema metalúrgico corno adsorvente, a partir de soluções 

auríferas no processo de cloretação. Pouco depois de 

introduzida a cianetação, em 1890, descobriu-se que tanto o ouro 

corno a prata poderiam ser adsorvidos em carvão ativado a partir 

de soluções obtidas neste processo, tornando-se num forte 

competidor com o método de precipitação com zinco. Entretanto, 

seu uso industrial viu-se rapidamente restringido, devido à 

falta de um procedimento eficiente para recuperar o ouro 

carregado no carvão, tendo que se recorrer à calcinação. Esta 

desvantagem junto aos avanços técnicos alcançados na 

precipitação com zinco, deixaram o carvão ativado postergado a 

um plano secundário durante um largo período. 

A situação começou a mudar a partir do ano 1952, com o 

desenvolvimento de um método de dessorção e eletro-obtenção por 

parte do Bureau of Mines dos Estado Unidos ( 1) . Desde então 

tem-se apr irnorado este método e desenvolvido outros a l tarnente 

eficientes, propondo-se novamente o uso do carvão ativado para 

recuperar ouro contido em soluções originadas de diversos 

processos de cianetação, entre os quais se destacam o carvão em 

coluna (CIC), carvão em polpa (CIP) e carbon-in-leach (CIL). 

Atualrnente o carvão ativado é utilizado na maioria das plantas 

modernas de processamento de ouro e necessita ser reativado para 

manter suas propriedades de adsorção de ouro contido em 

soluções. 

NATUREZA E PROPRIEDADES DO CARVÃO ATIVADO 

O carvão ativado é um material único, com propriedades que 

nenhuma outra classe de substância orgânica possui, diferindo de 

outros polímeros orgânicos por ter urna área superficial 

excepcionalmente maior e ser um bom condutor da eletricidade 
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( 3) • Em geral matérias-primas com uma estrutura celular densa 

produzem um produto duro; por isso carvões fabricados a partir 

de cascas de coco são usados quase que exclusivamente na 

indústria extrativa do ouro; possuindo grande área superficial 

específica (>1000 m2 jg) e alto grau de atividade na superfície. 

Este carvão caracteriza-se também por ter 

numa faixa ampla de tamanhos de poros (95%, 

uma estrutura porosa 

1-2 nm). Os carvões 

ativados que são utilizados no tratamento de soluções auríferas 

cianetadas são de estrutura granular na ordem de 6x16 malhas 

(3,36xl mm) e 12x30 malhas (1,41x0,46 mm) (1). 

Uma partícula de carvão ativado está composta de uma rede 

complexa de poros, que 

ao tamanho: macroporos, 

podem ser divididos em 3 classes devido 

mesoporos e microporos. 

macroporos : 60 < 

mesoporos : 3 < 

microporos: 

Dp <= 

Dp <= 

Dp <= 

10000 nm 

60 nm Dp 

3 nm 

diâmetro de poro, nm 

A distribuição de tamanho dos poros depende do tipo de 

material e do método de fabricação do carvão ativado. Os 

macroporos servem como condutos de transporte do adsorvato desde 

a superfície externa da partícula até as superfícies internas 

dos mesoporos e microporos onde 

ocorre. É mostrado na figura 1 

a maior parte da adsorção 

a distribução de volume dos 

poros. O carvão proveniente do antracito mostra uma distribução 

muito similar ao carvão de casca de coco. 

A área superficial 

carvão ativado, a qual 

é a propriedade 

depende do 

mais importante do 

diâmetro do poro. 

Geralmente, carvões para fase líquida são caracterizados por 

possui rem poros maiores ou iguais a 3nm de diâmetro; enquanto 

que a maioria dos adsorventes de 

iguais a 3nm (4). Os adsorventes de 

maiores pela necessidade de rápida 

fase gasosa são menores ou 

fase líquida requerem poros 

difusão no líquido e pelo 

grande tamanho de muitos adsorvatos dissolvidos. 
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Fig.1: Distribuição de volume de poros de carvões ativados 
produzidos a partir de diferentes materias-primas (2) 
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A tabela I apresenta as propriedades de um carvão ati v ado 

de casca de coco, tipicamente utilizado na recuperação de ouro. 

Tabela I: Propriedades físicas e características químicas da 
adsorção de carvão ativado de casca de coco (5) 

Propriedades Físicas: 

Densidade de partículas 

(deslocamento de mercúrio) 

Densidade bulk 

Volume de poros 

Dureza ball-pan (ASTM) 

Distribuição de tamanho de partícula 

Teor de cinzas 

Teor de umidade 

Características Químicas de Adsorção: 

0,80 a 0,85 gjml 

0,48 a 0,54 gjml 

0,70 a 0,80 ml/g 

97 a 99 % 

1,18 a 2,36 mm 

2 a 4 % 

1 a 4 % 

Area superficial (N2 B.E.T.) 1050 a 1200 m2;g 

Número de iodo 1000 a 1150 mg/g 

Número de tetracloreto de carbono 

Número de benzeno 

60 a 70 % 

36 a 40 % 
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ADSORÇÃO 

Adsorção é a adesão de certas s ubstâncias gasosas ou 

aquosas na superf icie interna dos poros, e ocorre de v ido a um 

desbalancearnento das forças dos átomos de carvão que constituem 

a superfície da parede do poro. Há dois tipos de processos de 

adsorção: física e química; a adsorção física inclui forças de 

Van der Waals (também interações dipolo-dipolo e ligação de 

hidrogénio) e é geralmente reversível; a adsorção química, 

contudo, envolve forças homopolares (como ligações iõnicas ou 

covalentes) sendo esta geralmente irreversível. Na maiori a dos 

casos, a adsorção pode ser classificada corno física por 

natureza. 

Processos de Cianetação-Adsorção 

Corno mencionado, os processos atuais de cianetação que 

operam em combinação com adsorção em carvão ativado são: Carvão 

em Coluna (CIC), Carvão em Polpa (CIP) e Carvão em Lixiviação 

(CIL) . O primeiro difere consideravelmente dos outros dois e m 

relação aos métodos de lixi viação e adsorção usados, enquanto 

que o último é uma variante operativa do segundo (6). 

Mecanismo de Adsorção 

Apesar do carvão ativado ser usado comercialmente para 

adsorver ouro em soluções cianetadas, o mecanismo básico do 

processo de adsorção ainda não foi satisfatoriamente explicado. 

Na adsorção de ouro em meio cloreto, onde se encontra 

presente como ion Aucl 4- facilmente reduzível, detecta-se 

normalmente ouro metálico sobre as partículas de carvão; o ouro 

é reduzido na superfície e não migra ao interior da estrutura. 

Em meio cianeto, entretanto, a aparição de ouro metálico é 

discutível; crê-se que a adsorção é produzida por difusão do íon 

Au(CN) 2- em direção aos sítios ativos dentro do carvão através 

... 
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de sua estrutura de poros, embora outras teorias (7) sustentem 

que o ouro é alterado quimicamente, reduzindo-se a ouro metálico 

por ação do monóxido de carbono ocluso em tais poros, ou 

precipitado como cianeto insolúvel e depositado no carvão. 

Determinou-se que a extração de Au(CN) 2 e Ag(CN) 2 aumenta 

consideravelmente na presença de eletróli tos tais como: NaCl, 

KCl e CaCl 2 , e com a acidez do meio de adsorção, assim, qualquer 

mecanismo aceitável de adsorção tem que levar em conta estes 

efeitos. A teoria de decomposição dos complexos iónicos em 

presença de ácido explicaria o aumento da adsorção, assumindo-se 

que a fixação é realizada por precipitação e não por um 

mecanismo eletrostático corno o proposto no meio alcalino. 

McDOUGALL et al. (8) utilizando espectroscopia de 

foto-elétron de raios X (XPS), técnica utilizada para medir as 

energias de enlace dos elétrons em átomos e moléculas, com as 

quais é possível determinar o estado de oxidação de um átomo ou 

íon, encontraram, nos espectros respectivos, que as energias de 

enlace do ouro adsorvido em carvão ativado, a partir de soluções 

de Au(CN) 2 -, situam-se entre as do Au(I), deste íon complexo, e 

às do Au(O) metálico adsorvido a partir de soluções de Aucl 4 -, 

determinando-se, assim, por interpolação, um estado de oxidação 

Au (+O, 3) • Estes resulta dos indicam que a adsorção de Au ( CN) 2 -

em meio ácido ou alcalino pode ser realizado por meio de um 

mecanismo de redução, contradizendo a idéia de simples 

interações eletrostáticas. É também descrito que o mercúrio nas 

soluções de cianeto, presente como complexo neutro Hg(CN) 2 , 

constitui um contaminante que compete fortemente com o Au(CN) 2 
pelos sítios ati vos, e ainda pode deslocar parte do ouro 

adsorvido no carvão, sendo assim, é sugerido que a carga 

negativa não é essencial para a adsorção. 

DAVIDSON (9) encontrou que a adsorção de ouro e prata em 

carvão ativado de casca de coco melhorou na presença de sais, 

particularmente ca 2+. O mecanismo proposto por este pesquisador 
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envolve a adsorção de ouro como um aurocia neto metálico do tipo 

Mn+(Au(CN) 2-)n, estabelecendo que a força com que este adsorva t o 

se fixa no carvão segue a seqüência ca 2 + > Mg 2 + >H+> Na+ > K+. 

Supondo-se que num maior pH do meio de adsorção o potencial 

zeta da superfície do carvão é mais negativo, em termos gerais , 

isto indicaria um maior número de sítios ativos negativos que 

positivos em tal superfície. CHO e PITT (10) postulam que a 

adsorção de ãnions, como o Au(CN) 2 - e Ag(CN) 2- em meio alcalino , 

não pode ser atribuída unicamente à ação de forças 

eletrostáticas, e nem ao fato de que em similares condições de 

carregamento, a adsorção de ouro seja bastante superior a da 

prata. Segundo estes pesquisadores, as diferenças de adsorção 

poderiam ser explicadas, ao menos parcialmente, pela teoria da 

energia de solvatação, que estabelece que os íons de maior 

tamanho (os menos solvatadas com água) são adsorvidos mais 

favoravelmente que os pequenos. De acordo com este modelo, os 

íons pequenos, fortemente hidratados, como o CN-, são pouco 

adsorvidos, permanecendo na parte externa da dupla camada 

elétrica, formada por íons orientados na interface carvão-

solução (figura 2). A seletividade do carvão para com os ã nions 

na ordem Au(CN) 2 - > Ag(CN) 2 -> Cu(CN) 3
2 - > CN-, concorda com esta 

teoria, mas não explica porque um excesso de outros ânions 

grandes e debilmente hidratados, como por exemplo o Cl04-, 

quando presentes no meio, não deprimem marcadamente a adsorção 

de ouro como era de se esperar. 

ADAMS e FLEMING (11) comprovaram, experimentalmente, que é 

possível que o aurocianeto seja extraído somente pela adsorção 

de pares iônicos. Mostraram que em condições alcalinas, 

tipicamente encontradas 

um par iônico do tipo 

etc., e a pHs baixos 

em plantas CIP, o ouro é extraído como 

Mn+(Au(CN) -) onde Mn+ - ca2+ Na+ 
2 n' , ' 

( <3) , o ouro é carregado sobre o carvão 

ativado, predominantemente como ácido aurocianeto, HAu(CN) 2 , 

enquanto que, a pHs intermediários, o par iônico e o ácido são 

carregados simultaneamente. 

w. ·--··-- -- ---------- ~~ li 
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Fig. 2: Representação esquemática do modelo CHO para o 
mecanismo de adsorção de Au(CN) 2 - em carvão ativado (10} 

Variáveis Importantes de Adsorção 

o 

As principais variáveis 

equilíbrio deste processo 

que afetam tanto à cinética 

são: concentração de ouro, 

temperatura, concentração de NaCN livre e de impurezas. 

Concentração de ouro e pH 

como 

pH, 

A capacidade de carga do carvão aumenta em relação direta 

com a concentração de ouro em solução e diminui com o aumento de 

pH, tal corno é indicado na figura 3 (6}. 

Concentração de NaCN e Temperatura 

A concentração de NaCN livre e a temperatura têm um efeito 

negativo na capacidade de adsorção do carvão. Este efeito é 

apreciado claramente na figura 4 (6). 

Efeito da Força Iônica 

A taxa e a capacidade de carregamento aumentam com a força 

iônica. O efeito da capacidade de carregamento é muito maior 

que a taxa de carregamento (12}. 
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Efeito do Tamanho da Partícula 

A taxa de adsorçAo tem uma dependência inversa do tamanho 

médio das partículas de carvão ativado. 

Efeito da Densidade de Polpa 

Dados experimentais (12) indicam que a concentração de 

sólidos inertes na polpa tem um efeito marcante sobre a taxa de 

adsorção. Não está claro se este f enômeno é devido a um 

decréscimo na eficiência de "mixing" com o increme nto da 

concentração de sólidos, ou se é devido ao recobrimento por 

lamas na superfície . 

Presença de Outros Elementos 

Uma solução cianetada típica contém outros elementos al ém 

do ouro, cujo comportamento na adsorção é mostrado a seguir: 

Prata: A presença de prata em altas concentrações, em 

relação ao ouro, aumenta significativamente o 

devido a sua adsorção junto com o ouro. Por 

uso 

este 

de carvão, 

motivo, as 

soluções de lixiviação de minerais ricos em prata são tratados 

por precipitação com zinco. Prata em solução com ouro, numa 

razão de aproximadamente 2:1, tem um efeito pronunciado sobre o 

decréscimo da adsorçAo de ouro. O efeito da adsorçAo de prata 

na de ouro é mostrado na figura 5 (13). 

Cobre: O cobre é adsorvido mais facilmente que o níquel e o 

ferro; até 3.000 ppm de cobre têm sido adsorvido, embora o cobre 

em solução raramente excede a 20 ppm. Entretanto, a capacidade 

de carregamento é amplamente reduzida (200-300 ppm) quando 

cianeto livre é mantido acima de 0,02 % (14). Os parâmetros que 

afetam a carga do cobre são a concentração de NaCN e o pH da 

solução. o cobre pode ser carregado muito bem a partir de pH 5 , 

enquanto que soluções com pouco cobre, este é carregado a pH 
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10, 5 ( 12) . Outro aspecto importante de se destacar é que a 

altas razões d e concentração CN/Cu, a carga de cobre diminui 

rap i damente, indicando que o complexo cu ( CN) 2 se carrega bem, 

enquanto que as espécies Cu(CN) 3 
apreciavelmente (12). 

e Cu (CN) 4 não o fa zem 

Cálcio, Magnésio, Potássio : Estes elementos estão 

normalmente prese ntes nas soluções de cianetação e podem s er 

adsorvidos no carvão ativado, em quantidades que aume ntam com o 

pH, tempo de contato e concentração em solução. 

Outros Elementos e Es pécies : Outros elementos e espéc i e s 

que podem ser a d sorvidos no carvão ativado, em quantidades 

variáveis são: 

5 
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Fig. 5: Efeito da prata no carregamento de Au (13). 
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CINÉTICA E MODELAMENTO 

Evidências sugerem que 90% da área superficial total do 

carvão ativado usado, atualmente, no processamento de ouro está 

na categoria de microporos, sendo então, esta superfície 

inacessível à molecula relativamente grande do aurocianeto. O 

acesso se dá somente após a difusão, que é tortuosamente lento, 

da referida molécula (15). Experiências em plantas industriais e 

numerosas pesquisas de laboratório têm mostrado que a taxa 

inicial de adsorção do aurocianeto sobre carvão ativado é 

rápida, e que é controlada por "film-difusion", e 

presumivelmente inclui adsorção nos macroporos e mesoporos, 

resultando no estabelecimento de um pseudo equilíbrio de 4 a 48 

horas (governado por fatores como densidade e viscosidade da 

polpa, eficiência de "mixing", tamanho de partícula de carvão, 

presença de espécies, etc.) 

Conseqüentemente, o cianeto de ouro continua a ser 

adsorvido sobre o carvãb quase que indefinidamente. Na prática, 

o estabelecimento de um verdadeiro equilíbrio é difícil. A 

constante cinética é referida como uma reação de primeira ordem 

que ocorre nas etapas iniciais (longe do equilíbrio) e é 

descrita por: 

d[AuJc/dt k[Au)s [ 1) 

Onde [Au)c e [Au)s são as concentrações respectivas do ouro 

no carvão e na solução no tempo t, e k é a constante cinética de 

primeira ordem. Em geral, a velocidade de adsorção de ouro 

sobre carvão diminui exponencialmente com o tempo. 

WOOLLACOTT, et al. (16-18) desenvolveram um simulador para 

os circuitos de adsorção carvão-em-polpa (CIP) e carvão-em

lixiviação (CIL). Devido a complexidade do sistema de 

transferência do carvão e a influência de "back-mixing", foi 

considerada uma aproximação dinâmica. Foi usado balanço 

populacional, método unificado para modelar processos de 



III. 

1 2 4 

sistemas multipartículas, com o qual permitiu uma simula ção 

compreensiva da configuração nos circuitos CIP e CIL. Es t es 

pesquisadores, depois de comparar todos os modelos existe nte s 

para a adsorção, com o intuito de ver quais modelos seria m 

incluídos no novo simulador, concluíram que em todos os modelos 

de "film difusion" há um grau de conexão entre os modelos de 

adsorção descritos até agora, reduzindo-se a um modelo simpl es 

de primeira orde m. 

Tem sido publicado apenas uma forma funcional simples para 

o modelo de adsorção (19). Modelos mais complexos estão sendo 

desenvolvidos, os quais consideram outros mecanismos de controle 

além do ''film difusion". CHO e PITT (20) consideram, por 

exemplo, um modelo de difusão porosa. 

DESSORÇÃO 

A dessorção, também denominada eluição, consiste na 

reversão do equilíbrio do processo de adsorção, e ocorre a a lta s 

temperaturas e concentrações de cianeto de sódio. 

Procedimento de Dessorção 

Nos três processos (CIC, CIP e CIL), o ouro carregado no 

carvão é dessorvido e, logo após, obtido por eletrólise da 

solução resultante. Entretanto, em algumas operações pequenas 

de lixiviação em pilhas, onde o capital é limitado, e sendo os 

processos de eluição e regeneração relativamente altos, 

especialmente em operações de escala mui to pequena, o carvã o 

pode ser sacrificado e o ouro é recuperado mediante calcinação 

do carvão e fusão do resíduo. 

O primeiro método prático de dessorção (eluição) de ouro a 

partir de carvão ativado carregado foi apresentado em 1952 pela 

u.s. Bureau of Mines, e é freqüentemente referido como Processo 

Zadra (1). Posteriormente este processo foi modificado e 

.. 
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surgiram outros métodos que utilizam uma solução NaOH-NaCN para 

dessorver o ouro e a prata como íons Au(CN} 2 e Ag(CN) 2 
Entretanto, eles usam diferentes temperaturas (ou pressões) e 

aditivos que afetarn a cinética de eluição e, portanto, o tamanho 

da planta de eluição. 

A tabela II apresenta resumidamente estes métodos. 

Tabela II: 

Método 

Eluição Atmosférica 

(Zadra) 

Eluição a Pressão 

USBM, Sal t Lake City 

Ang L o Ame r i can 

Research Laboatories 

(AARL) Africa do Sul 

Eluição Orgânica 

USMB, Reno Center 

Micron Research 

Austral ia 

Métodos de Eluição de Carvão 
Carregado de Ouro (6, 21} 

Solução 

1% NaOH 

0.2% NaCN 

0.4% NaOH 

com mui to 

poco c i a neto 

10% NaCN 

1% NaOH 

20% álcool 

5% NaCN 

1% NaOH 

Temperatura 

em autoc lave 

150 °c 
345 KPa 

Cinética 

lenta 

24-60 horas para 

completar um ciclo 

de adsorção 

Uso 

primeiro uso 

comercial CIP na 

Homestake Gold 

Mine, EUA, 1973 

atualmente 

mui tas plantas 

de EUA. 

em autoclave reacção completa plantas de grande 

1 1 O 0 c em poucas horas capacidade em 

Africa do Sul. 

80 °C 5-6 horas Masbate,Filipinas 

Mountain, EUA. 

deserção por 15-20 horas 

destilação 

65-90 °c 

Ouval 1 s Battle 

Eluição com misturas orgânicas 25-70 °C ou 8-10 horas 

Solventes Orgânicos aquosas di luidas ambiente 

Murdoch Uni ver si ty 40% V/V acetoni trila 

Austral ia com água contendo: 

1% NaCN e 0.2% NaOH. 
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Variáveis Importantes em Dessorção 

O fator mais crí tico para uma taxa de dessorção eficiente é 

a temperatura. Uma queda de 10°C na temperatura pode aumentar 

o tempo de dessorção em 6 horas (22). 

Em relação ao comportamento dos elementos, o cobre e a 

prata se dessorvem mais facilmente que o ouro e, 

passam para a e letro-obtenção. A prata é 

eletroliticamente, enquanto que a deposição do cobre 

portanto, 

depositada 

depende das 

condições de operação. Com respeito aos outros elementos, estes 

são removidos dura nte as etapas de lavagem ácida e reati vação 

térmica, a qual submete-se o carvão. 

RECUPERAÇÃO DE OURO 

Eletro-Obtenção 

Na eletro-obtenção, o ouro dessorvido deposita-se no cátodo 

reduzindo-se a ouro metálico, conjuntamente a evolução de 

hidrogénio por decomposição da água, enquanto que no ãnodo, o 

íon hidroxila se oxida a água com evolução de oxigénio, segundo 

as equações eletroquímicas: 

Anodo: 20H = H2o + 1/2 o2 + 2e 

Catodo: Au(CN) 2- +e-= Au0 + 2CN 

H2o + e 1/2 H2 + 20H 

Reação: Au(CN) 2- +OH Au0 + 2CN- + 1/2 H2 + 1/2 0 2 

[ 2] 

[ 3] 

[ 4] 

[ 5] 

Na figura 6 é mostrada a curva potencial-corrente para as 

reações catódicas, onde a corrente representa a velocidade de 

reação 

Num potencial 

transferência de 

( _ _ 

em que a deposição é 

massa (inferior a Vl), 

controlada 

produz-se 

pela 

uma 



1 27 

considerável produção de hidrogénio. Uma célula eletrolítica 

operando no ponto ótirno deverá exibir um potenc ial de eletrodo 

tal que se verifique urna máxima deposição de ouro (controlada 

por transferência de massa) e um máximo de eficiência de 

corrente (mínima produção de hidrogénio). Entretanto, este 

último parãme tro é economicamente irrelevante no custo total e, 

por conseguinte, a célula deve ser projetada de modo que a 

deposição de ouro seja controlada pela transferência de massa 

através do l eito pree nchido de lã de aço que conforma o cátodo 

( 23). 

Potencial 

Catódico 

e· • Au(CN); • Au • 2CN. 

\', 

Corrente 

. ..-/ 

Fig. 6: Curva corrente/potencial para a deposição de 
ouro a partir de solução cianetada (23) 

Precipitação com Zinco 

O método tradicional de recuperação a partir de soluções de 

dessorção é a eletro-obtenção, embora algumas plantas utilizem 

precipitação com zinco, denominado também sistema Merrill-Crowe. 

A precipitação de ouro com zinco é um processo de cementação. o 
mecanismo é uma cementação eletrolítica com reação anodo-catodo 

local. A equação da reação é: 

[ 6) 

• 
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Sais solúveis de chumbo, geralmente nitrato de chumbo, 

podem ser úteis para promover a ati v idade eletroquímica. A 

remoção de oxigénio sob vácuo diminui a tendência de 

redissolução do ouro e ajuda a prevenir a dissolução de zinco, 

reduzindo assim o consumo total de zinco. Quantidades típicas 

são 15 a 35 g de zinco e 5 a 10 g de nitrato de chumbo (se for 

necessário) por tonelada métrica de solução. Pelo menos 0,01% 

de NaCN livre é desejado. Resultados típicos precipitam 99,9% 

do ouro de soluções "pregnant" que contêm 10 a 15 g Aujt, 

saindo 0,01 g Au/t na solução "barren" (24). 

CONCLUSÕES 

Um melhor entendimento das características complexas 

físicas e químicas do carvão ativado é pré-requisito para um 

entendimento dos fatores que influenciam a adsorção do ouro e 

para a formulação de qualquer mecanismo de adsorção. 

Não existe até agora nenhum modelo simples que explique 

completamente as características de adsorção de ouro a partir de 

soluções de cianeto, presumivelmente porque os conhecimentos a 

respeito da natureza química da superfície do carvão são ainda 

um tanto quanto vagos. Em muitos aspectos o carvão ativado se 

comporta como uma resina de troca iônica, sem assegurar com isto 

que troque ânions nem que retenha o ouro como íon Au(CN) 2-. Tudo 

parece indicar um mecanismo complexo onde se conjugam uma série 

de efeitos como os estudados, sem resultar nenhuma respdsta 

conclusiva. 

A pesar da importância da eluição do carvão ativado no 

processo total, muito pouco se tem publicado para caracterizar 

completamente as reações que ocorrem durante a eluição, e como 

resulta do, a química do processo não está clara e é pobremente 

entendida. 
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o desenvolvi menta e uso de modelos matemáticos detalhados 

pa ra sistemas de processamento de part í culas, unido ao me c a nismo 

de ads orção de ouro sobre c a rvcto ativado, são os temas atua is de 

pesquisa na metalurgia extrativa de ouro. 
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