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EXTRAÇÃO DE OURO DE SOLUÇÕES ÁCIDAS DE TIOURÉIA POR 
ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO 

c. H. Juarez1 J. Farias de Oliveira 2 

Estudos de adsorção de ouro em carvão ativado a partir 
de soluções ãcidas de tiouréia apresentaram um ajuste ade
quado à isoterma de Freundlich. A adsorção, estudada na 
faixa de 15 a 55°C, revelou-se um processo endotérmico. 

Através do método das velocidades iniciais, foi deter
minada uma energia de ativação de 3,5 Kcaljmol, indicativa 
de que a etapa controladora da cinética de adsorção é a 
difusão na estrutura porosa no carvão ati vado. Um modelo 
empirico simples foi testado e apresentou-se como boa 
ferramenta para avaliar a velocidade de adsorção do ouro 
nos testes de bancada. 

RECOVERY OF GOLO FROM ACIDIC SOLUTIONS OF THIOUREA BY 
ADSORPTION ON ACTIVATED CARBON 

Studies have been carried out to evaluate the 
adsorption of gold onto activated carbon. Experimental data 
showed agreement with the Freundlich isotherrn. The gold 
adsorption, studied between 15 and 55°C, proved to be an 
endothermic process. 

An activation energy of 3.5 Kcaljmol, was deterrnined, 
showing that the controlling step in the kinetics of 
adsorption is the difusion onto the porous structure of the 
activated carbon. A simple empirical model used, allowed to 
evaluate the adsorption rate in bench scale batch tests. 

1M.Sc., Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, 
COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ. 

2D.Sc., Professor do Programa de Engenharia Metalúrgica e 
de Materiais, COPPE/UFRJ, Caixa Postal 68505, Rio de 
Janeiro, CEP 21945, e pesquisador do CETEM-CNPq, Centro de 
Tecnologia Mineral, Rio de Janeiro, RJ. 
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INTRODUÇÃO 

A importância da tiouréia como reagente de lixiviação 

está na possibilidade da substituição parcial ou total do 

cianeto na extração de ouro, visando a evitar problemas 

tecnológicos e ambientais. A lixiviação do ouro com 

soluções ácidas de tiouréia apresenta, basicamente, três 

vantagens em relação à cianetação. Trata-se de um processo 

menos poluente, com maior cinética de lixiviação e, ainda, 

com uma menor interferência de ions metálicos na dissolução 

do ouro. Desta forma, o processo compatibiliza, de maneira 

conjunta, fatores ambientais, económicos e tecnológicos 

( l.) . 

A utilização da tiouréia apresenta duas 

dificuldades principais. A primeira decorre do fato de ser 

uma tecnologia nova, precisando ainda ter diversos 

parâmetros otimizados. A segunda é consequência do elevado 

consumo do reagente, que incrementa os custos d e produção, 

embora alguns métodos para minimizar o consumo de tiouréia 

tenham sido empregados com sucesso (Z). 

A recuperação do ouro das soluções de tiouréia é efe

tuada, em geral, por adsorção em carvão ati v ado, resinas 

trocadoras de íons, cementação ou eletrodeposição (3,4). Os 

principais problemas relacionados com o uso do carvão 

ativado na recuperação de ouro das soluções ácidas de 

tiouréia são a adsorção simultânea da tiouréia livre, a 

interferência de ions presentes na solução e a etapa de 

eluição. 

o presente trabalho tem como objetivo contribuir para 

um melhor conhecimento do processo de adsorção do ouro das 

soluções ácidas de tiouréia em carvão ativado, dando ênfase 

à determinação das carateristicas termodinâmicas da 

adsorção do ouro e incluindo uma avaliação da cinética do 

processo de adsorção. 
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RECUPERAÇÃO DO OURO COM CARVÃO ATIVADO 

A recuperação de ouro com carvão ativado data do final 

do século passado, mas a maioria das pesquisas desenvolvi

das até o presente refere-se à recuperação de ouro das 

soluções de cianeto. Enquanto a cianetação é efetuada em 

meio alcalino, com o ouro formando um complexo aniônico 

[Au[CN] ]-, a lixiviação com tiouréia ocorre em meio ácido, 
2 

com a formação do complexo catiônico (Au(CS(NH ] ] ]•. 
2 2 2 

A recuperação do ouro com carvão ativado é constituida 

pelas seguintes etapas principais: i) adsorção, ii) 

dessorção ou eluição e iii) reativação ou regeneração do 

carvão. O ouro de soluções concentradas obtidas na etapa de 

eluição, pode ser recuperado por cementação sobre ferro, pó 

de aluminio ou zinco metálico. Alternativamente, pode ser 

extraido por eletrorrecuperação. 

Garten & Weis (5) definem o termo ~carvão ativado" para 

caracterizar materiais carbonosos que possuem um área 

superficial de 600 a 1500 m2 fg, obtida no processo de 

ativação da matéria orgânica. Pode ser obtido a partir de 

diferentes fontes de material carbonáceo, encontrando-se 

entre as principais, o endocarpo do côco, o bagaço da cana 

de açúcar, a madeira e o carvão betuminoso. Encontra-se 

disponivel no mercado na forma de pó, grãos ou "pellets", 

sendo suas propriedades fisico-quimicas uma função da 

qualidade do material carbonáceo e das condições de 

ativação. 

No processo de ativação, dá-se a queima das porções 

mais reativas do esqueleto do carvão, tendo-se como conse

quência, um aumento da área superficial e o desenvolvimento 

de uma estrutura porosa. Devido à estrutura desordenada e à 

presença de numerosas ligações e-c rompidas, o oxigênio 

pode combinar-se com o carvão sob diferentes formas, produ

zindo uma grande variedade de grupos funcionais, consti

tuindo os sitios ativos de adsorção. 
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A maioria dos carvões ativados utilizados no tratamento 

das soluções auriferas são do tipo granular, de preferência 

fabricados a partir do endocarpo do côco, devido à elevada 

dureza do produto e à capacidade adsorvente superior à de 

outros carvões. 

Nos carvões ativados fabricados a partir do endocarpo 

do côco podem ser identificados macroporos, poros interme

diários, e microporos . Os macroporos possuem um raio 

efetivo de 20 a 100 nm, contribuindo apenas com uma pequena 

quantidade da área superficial e atuando como vias de 

acesso para uma rápida difusão do complexo a ser adsorvido. 

Os poros intermediários têm raios efetivos de 2 a 20 nm, 

respondendo por 5% da área superficial. Finalmente, os 

microporos de 1 a 2 nm correspondem a 95% da área super

ficial ( 6). As granulometrias mais comumente usadas são: 

-6+16, -8+18 e -10+20 malhas. 

O processo de adsorção consiste em contactar a solução 

contendo o complexo bis-tiouréia-ouro [Au[CS[NH ] ] ]+ com 
2 2 2 

carvão ativado granulado. A adsorção desenvolve-se, em 

grande parte, na superficie interna dos poros. Desta forma, 

o complexo deve difundir-se através dos macroporos e poros 

intermediários para atingir suas respectivas superficies, 

até chegar, finalmente, aos microporos. Portanto, a estru

tura do carvão ativado influencia decisivamente na capaci

dade e cinética de adsorção. 

A quantidade de ouro adsorvida no carvão ativado depen

derá da concentração do ouro na solução, sendo também 

influenciada pelo pH da solução, concentração de tiouréia, 

tipo e granulometria do carvão utilizado e concentrações de 

certos ions como Cu2
•, Pb2

+ e Zn2
•. Existem basicamente 

três metodologias para o processo de adsorção: carvão em 

colunas, carvão em polpa e carvão em lixiviação (7). 

ISOTERHA DE ADSORÇÂO DE FREUNDLICH 
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onde, 

Q 

c 
b y n 

Q b C n [ 1] 

quantidade adsorvida por unidade de massa 

do adsorvente 

concentração de equilibrio 

constantes 

Apresentando-se em um gráfico log-log os valores 

das quantidades adsorvidas (Q) versus a concentração de 

equilibrio (C) correspondente, obtem-se uma reta, onde b e 

n podem ser obtidos por regressão linear. 

CINÉTICA DA ADSORÇÀO 

A cinética dos processos quimicos é altamente depen

dente dos diferentes mecanismos envolvidos na reação. No 

processo de adsorção de ouro das soluções ácidas de 

tiouréia, a velocidade de adsorção pode estar controlada 

pela difusão nos poros das particulas, na camada limite, ou 

pela velocidade de reação superficial. 

Os estudos da cinética de adsorção do ouro das soluções 

de cianeto descrevem a velocidade de adsorção como sendo 

controlada pela difusão do complexo através dos poros capi

lares do carvão (6). Devido à semelhança do sistema 

soluções de cianeto-carvão com o sistema soluções de 

tiouréia-carvão, é razoavel supor-se que a difusão através 

dos poros do carvão desempenhará um papel determinante na 

velocidade total de adsorção. A adsorção do complexo ouro

bis-tiouréia nas particulas de carvão envolve os processos 

simultâneos de difusão nos poros e adsorção nos sitios 

ati vos. 

A relação entre a velocidade de uma reação (V) e a 

temperatura pode ser representada pela equação de 

Arrhenius, 
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v [2] 

onde, 

V velocidade da reação 

R constante dos gases 

E energia de ativação do processo de adsorção 

A constante, fator de frequência 

Aplicando logaritmos ã expressão da equação de Arrhe

nius, temos: 

ln V 
r 

ln A-~ - 1-
R T 

[ 3] 

Na representação gráfica de ln V versus 1/T, tem-se 

uma linha reta, cujo coeficiente angular, -E/R, fornece a 

energia de ativação do processo de adsorção. 

La Brooy et al.(8) propuseram, para testes de bancada 

de adsorção de ouro em carvão ativado a partir de soluções 

de cianeto, um modelo empirico, cuja validade para este 

caso estendeu-se até um periodo de 4 horas , dado pela 

seguinte equação: 

onde, 

l>Q 

c 
t 

l>Q 

X e n 

aumento da concentração de 

superficie do carvão 

concentração de ouro na solução 

tempo 

constantes do modelo 

[ 4] 

ouro na 

Nos estudos realizados ao longo do presente trabalho, 

os resultados obtidos apresentaram também um ajuste 

adequado ao modelo em questão. 

l c · 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

No presente trabalho foram utilizados reagentes de grau 

analitico, água bidestilada e desionizada, e ouro com 99,9% 

de pureza. 

O carvão ativado utilizado foi do tipo fabricado a 

partir do endocarpo do côco, especificação Le Carbone 

G-210, com faixa granulométrica -8+16 malhas. As amostras 

de carvão foram lavadas com água desionizada, visando a 

eliminar os finos de carvão que poderiam interferir nos 

testes de adsorção, secas a 105°C e estocadas em frascos 

hermeticamente fechados. 

A determinação do ouro nas soluções sulfúricas de tiou

réia, foi realizada através de leitura direta por espectro

fotometria de absorção atômica. Os padrões foram preparados 

a partir de fio de ouro. A matriz dos padrões era formada 

por solução 0,1 M de ácido sulfúrico e 1,0 g/1 de tiouréia 

livre. Foi utilizado um comprimento de onda de 242,8 nm, e 

uma fenda de 0,2 nm. 

A Figura 1 mostra um diagrama esquemático da apare

lhagem utilizada nos testes de adsorção. Uma quantidade de 

solução, normalmente 200 ml, foi transferida a um reatar 

tipo Kettle de 1000 ml de capacidade, sendo a temperatura 

mantida constante com a ajuda de um banho termostático. A 

solução no reatar era agitada por meio de um haste de 

vidro. Quando a solução atingia a temperatura desejada, era 

iniciado seu bombeamento através da base da coluna de 

adsorção contendo o carvão ativado. A solução que passava 

através da coluna retornava ao reatar sendo misturada ao 

resto da solução, antes de passar novamente pela coluna. O 

fluxo da solução através da coluna foi de 2,6 ml/cm
2
/s, 

suficiente para fluidizar o leito de carvão. 

Para o cálculo das constantes de cada modelo utilizou

se regressão linear por minimos quadrados, determinando-se 

o erro padrão associado a cada uma. 
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1 - Contro l ado r d e Temp e r a tura 6 - Co luna 

2 - Condensad o r 7 - Carvão Al i vado 

3 - Agitador 8 - Placa Po r os a 

4 - Pi peta de Amos trag em 9 - Banho Termostáli co 

5 - Reat o r 10 - Bomba Pe r i stálti ca 

Figura 1 - Esquema da aparelhagem utilizada nos testes 
de adsorção. 

RESULTADOS 

A Figura 2 apresenta as isoterrnas de adsorção de ouro 

para temperaturas de 15, 25, 35, 45 e 55 °C. Os ensaios 

foram realizados colocando-se um mesmo volume de solução 

aurifera de concentrações variadas em contato com urna 

quantidade fixa de carvão. Os ensaios tiveram duração de 8 

horas, tempo suficiente para atingir condições próximas ao 

equilibrio, de acordo com os testes preliminares . 

Corno pode ser observado pela Figura 2, o processo de 

adsorção do ouro, a partir de soluções ácidas de tiouréia, 

tem caracteristica s endotérrnicas. 

Isotermas de Adsorção de Freundlich 

Os dados experimentais obtidos para as diferentes 
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Figura 2 - Isotermas de adsorção de ouro em carvão ativado 
na presença de 0,1 M HzS04 e 1,0 g/1 CS[NH2]2. 

temperaturas foram analisados utilizando-se o modelo das 

isotermas de adsorção de Freundlich, Equação 1, e apresen

taram um ajuste adequado para a faixa de concentrações de 1 

a 200 mg/1 de ouro. Os resultados são apresentados na 

Tabela 1 e Figura 3. 

Tabela 1 - Dados referentes às isotermas de adsorção de 
ouro segundo o modelo de Freundlich. 

Temperatura Constantes da Isoterma de Freundlich 
o c b Coeficiente de n 

mg/g correlação 

15 6,1 0,567 0,9770 
25 9,6 0,491 0,9717 
35 14,3 0,467 0,9754 
45 16,0 0,453 0,9815 
55 19,1 0,427 0,9838 
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Figura 3 - Isotermas de adsorção de Freundlich para ouro em 
carvão ativado na presença de 0,1 M HzS04, 
1,0 gfl CS[NHz]z. 

Na Figura 4 é apresentada a variação da constante b em 

relação à temperatura, a qual enfatiza a carateristica 

endotérmica da adsorção do ouro. Desta forma, ao contrário 

da adsorção a partir de soluções cianidricas, a adsorção 

deveria efetuar-se principalmente a temperaturas mais ele

vadas e a dessorção a baixas temperaturas. A diminuição da 

constante n, Figura 4, revela que a influência da concen

tração da solução é menor para temperaturas mais elevadas. 

Cinética da Adsorção de Ouro em Testes de Bancada 

Na Figura 5, são apresentados os resultados de regres

são linear utilizando o modelo sugerido por La Brooy et al. 

( B), que leva em consideração o parâmetro tempo e sua 

influência na velocidade de adsorção devido à heteroge

neidade da superficie do carvão, de acordo com a Equação 4. 
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Figura 4 - Variação da constante b y n da isoterrna de 
Freundlich referente à adsorção de ouro. 

Pode ser observada, pela Figura 5, urna boa adaptação 

dos dados experimentais ao modelo para as diferentes tempe

raturas para periodos de até 24 horas. Desta forma, este 

modelo permite avaliar a cinética de adsorção do ouro nos 

testes de bancada, para um tempo maior, onde já não preva

lecem as velocidades iniciais. 

Efeito da Temperatura na Velocidade de Adsorção 

A Tabela 2, apresenta os resultados das velocidades 

iniciais, referentes aos testes de cinética da adsorção a 

diferentes temperaturas, acima relatados. Pela referida 

tabela, observa-se um aumento da velocidade de adsorção com 

a temperatura. Aplicando-se a Equação 3, aos dados experi

mentais, foi calculada urna energia de ativação do processo 

de adsorção de 3,5 Kcaljrnol. Um valor semelhante (3,3 

Kcaljrnol) foi obtido por Flerning ( 9). Estes valores são 

indicativos de um processo controlado por difusão. 
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Figura 5 - Modelo d e La Brooy [ 8] 
bancada na presença de 
CS [NH2] 2. 

aplicado aos tes tes de 
O , 1 M H2S04 e 1 , O g /1 

Tabela 2 Influência da temperatura na velocidade de 

adsorção do ouro em carvão ativado. 

Temperatura, ·c 

15 
25 
35 
45 
55 

CONCLUSÕES 

Velocidade, h-1 

0,00321 
o 100413 
0,00564 
0,00576 
0,00685 

As isoterrnas de adsorção de ouro em carvão ativado a 

partir de soluções ácidas de tiouréia, constru1das para 

diferentes temperaturas na faixa de 15 a 55°C evidenciaram 

o caráter endotérmico do processo. Foi comprovado que o 

modelo de La Brooy apresenta-se corno urna boa ferramenta 
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para avaliar a velocidade de adsorção em testes de bancada. 

O valor da energia de ativação correspondente a 3,5 

Kcaljmol é indicativo de que a adsorção do ouro a a partir 

das soluções ácidas de tiouréia tem no processo difusional 

a etapa controladora, de maneira semelhante à adsorção do 

ouro a partir das soluções de cianeto. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem à CAPES e ao CNPq pelo apoio 

financeiro. 

BILIOGRAFIA 

(01) Subrahmanyan, T.V., Eric Forssberg,K.S . ,"Developments 
in Gold Processing Technology: A Comparison of 
Methods", Gold Mining 1988, Proceedings of the II 
International Conference on Gold, pp: 265 - 285, 
Vancouver, Canada, 1988. 

(02) Monhemius, A.J . , "Recent Advances in the Treatment of 
Refractory Gold Ores", II Encontro do Hemisferio 
Sul sobre Tecnologia Mineral, Anais, vol: 2, pp: 
280-302, Rio Janeiro, Brasil, 1987. 

(03) Deschênes , G., "Literature Survey on the Recovery of ' 
Gold from Thiourea Solutions and the Comparison 
with Cyanidation", MRP/MSL Report. Cannet, 
pp:85-117, 1985. 

(04) Deschênes, G., "Investigation on the Potential 
Techniques to Recover Gold from Thiourea 
Solution", Proc. Int. ~ Gold Metall..Winnipeg. 
Canada, August, 1987. 

(05) Garten, V.A., Weiss, D.E., "The Ion and Electron
Exchange Properties of the Activated Carbon in 
Relation to ist Behaviour as Catalyst and 
Adsorbent", Reviews of Pure and Applied Chemistry, 
vol:7, pp:69-122, June, 1957. 

1 64 



(06) Cho, E.H., Pitt, c., "The Kinetics and Thermodynamics 
of Silver Cyanide Adsorption on Activated Carbon", 
Metall Trans. ~. vol:10B, pp:185-189, 1979. 

(07) Merello, R., Zárate, G., "Aplicación 
Activado en la Metalurgia del Oro", 
Vol:42, N~:179, pp:25-39, 1987. 

de carbón 
Minerales, 

(08) La Brooy, S.R., Bax, A.R., Muir, D.M., Hosking, J.W., 
Hughes, H.C. and Parentich, A., "Fouling of Acti
vated Carbon by Circuits Organics", Gold 100. 
Proceedings of the Internacional Conference on 
Gold, vol:2 (Extractive Metallurgy of Gold), 
SAIMM, Johannesburg, 1986. 

(09) Fleming, C.A., "The Recovery of Gold from Thiourea 
Leach Liquors with Activated Carbon", Proc. Int. 
~ Gold Metall 1987, pp:259-277, Londres, 1987. 

165 


