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RESUMO 
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Nas plantas de extração de metais preciosos, a velocidade de adsorção dos íons metálicos em processos que utilizam da 
adsorção em fase sólida, resinas orgânicas ou carvão ativado em solução, é normalmente o principal problema para o 
incremento temporal da capacidade produtiva. A redução do tempo de residência da polpa nos circuitos CIP e RIP tem 
sido objeto de diversos estudos, e a utilização de espumas de poliuretano para pré-concentração e extração seletiva de 
íons metálicos tem apresentado resultados promissores, tanto na diminuição do tempo de contato espuma/solução como 
também na eficiência de extração. Estão apresentados os resultados de ensaios da eficiência de extração de ouro por 
espumas de poliuretano, do tipo poliéter comercial. Os ensaios simulam, em laboratório, o mecanismo de um protótipo 
de planta piloto para extração de ouro por espumas de poliuretano. A metodologia consistiu da funcionalização de 
amostras de espuma com 0,2g em solução de HCI, 1 molar, as quais foram utilizadas em coluna de extração com a 
passagem de solução padrão de BAuCl4, 10 ppm. Pela variação da concentração entre o ouro adicionado e o ouro 
residual, medida por espectrofotometria de absorção atômica, foram determinados os parâmetros relativos à eficiência 
de extração, tempo de saturação da espuma e coeficiente de distribuição. Estão apresentados, os resultados da 
porcentagem de extração de ouro em função do tempo de contato solução-espuma. Num circuito que simula o processo 
de extração contracorrente, a capacidade de extração de ouro acumulada, foi de 88% num tempo total de 3,3 minutos. 
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ABSTRACT 

ln the extraction plants of precious metais, the velocity of metallic ions adsorption in a process using solid phase, 
organic resins and activated carbon in solution is usually the main problem related to the increment of productivity. 
The residence time reduction of pulp on circuits CIP and RIP has been aim of great quantity of studies as well as the 
polyurethane foam on selective extraction of metal ions from solutions, with contact time reduction and efficient 
extraction results. ln this work were presents the results of extraction efficiency of gold from commercial polyurethane 
foam. ln methodology applied, the foam, peaces of 0,2g, was functionalized with HCI, 1 moi L-1

, and used in extraction 
column containing HAuC4 standard solution 1 O ppm. By the difference encountered between the initial concentration 
and the residual concentration, measured by alomic absorption spectrometry, were determined some parameters like 
extraction efficiency, saturation time and distribution coefficient. This way, the results gold extractions are presented as 
a function of contact time foam-solution. ln a circuit that simulates the extration process countercurrent, the capacity of 
accumulated gold extration, was of 88% in a total time of 3.3 minutes. 

KEY-WORDS: gold adsorption; gold extraction; polyurethane foam, polyether. 
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L INTRODUÇÃO 

Diversos sistemas que utilizam espumas de poliuretano para pré-concentração e extração seletiva de íons metálicos têm 
apresentado bons resultados. Na extração de metais preciosos, especialmente do ouro, diversos estudos têm sido 
realizados com o emprego de espumas do tipo poliéter e poliéster (Braun, 1983; Sukiman, 1974; Braun e Farag, 1973 e 
Bowen, 1970). No Brasil, o trabalho de Oliveira (1993), resultou no conhecimento dos mecanismos predominantes de 
extração de ouro pelas espumas do tipo poliéter e poliéster em meio cloreto e cianeto. A extração de ouro pela espuma 
em meio cloreto é regida pela troca iônica e em meio cianeto pela quelação do cátion. 

A partir destes estudos foram estabelecidos alguns princípios e formulada as bases teóricas para o planejamento e 
desenvolvimento de um protótipo de planta piloto (Trova ti e Caetano, 2001 ). Os princípios e as bases teóricas 
formuladas consideraram as seguintes premissas: i - a extração de ouro pela espuma de poliuretana é governada pelo 
mecanismo de absorção, portanto a eficiência depende de um efetivo contato entre a espuma e os íons em solução; ii- o 
circuito extrator deve apresentar, além da capacidade de extração, a característica de transportar polpa para garantir a 
primeira premissa; iii - o efeito da concentração de equilíbrio entre a espuma carregada e a solução deverá ser 
minimizado através de movimento da espuma contracorrente da solução ou da polpa; iv - o processo de extração e 
eluição deve ser contínuo, para permitir a aplicação da premissa anterior. 

Nesse trabalho estão apresentados os resultados de ensaios da eficiência de extração de ouro por espumas de 
poliuretano, do tipo poliéter comercial. Os ensaios simulam, em laboratório, o mecanismo de um protótipo de planta 
piloto para extração de ouro por espumas de poliuretano. O trabalho foi conduzido em meio cloreto, com solução 
padrão HAuC14, obtendo-se resultados da eficiência de extração da ordem de 90% num intervalo de tempo de conta to de 
3,5 minutos. 

2. METODOLOGIA 

Todos os recipientes utilizados na estocagem e volumetria analítica foram de polipropileno, para se evitar os efeitos de 
adsorção do ouro e reações de troca iônica entre o soluto e o frasco. 

A solução padrão de ouro foi preparada por diluição de padrão Tritisol Merck Au (1 000 mg) em água deionizada, e os 
demais reagentes empregados foram todos de pureza analítica. A partir dela foram preparadas as soluções para os 
ensaios com concentração de 1 O ppm de Au. 

A espuma utilizada foi o poli éter comercial com densidade 0,28 g.cm-3
, cortado em cubos com massa padronizada de 

0,2 gramas. A lavagem desses cubos de espuma foi feita com solução de HCl- Imolar seguida de enxágüe em água 
deionizada até a limpeza total dos ácidos. A funcionalização da espuma foi feita por lavagem com acetona e secagem ao 
ar. 

As determinações das concentrações de ouro foram realizadas com espectrofotômetro de absorção atômica, modelo 
Perkin Elmer AAnalyst 700, nas condições operacionais recomendadas, com curvas de calibração executadas 
antecedendo cada conjunto de medição. 

O procedimento experimental foi realizado em duas fases. A primeira fase consistiu na preparação de 1 O colunas de 
extração (seringas de injeção) com a inserção de um cubo de espuma funcionalizada em cada coluna. Alíquotas de 25 
ml da solução de ensaio de ouro (1 O ppm) foram passadas e repassadas, em ciclos, em cada coluna de extração, da 
seguinte forma: 1 vez na coluna 1, 2 vezes (1 passagem e 1 repassagem) na coluna 2, e assim sucessivamente, até 10 
vezes (1 passagem e 9 repassagem) na coluna 10. Após o final da primeira passagem e da última repassagem a espuma 
foi comprimida com o embolo da seringa, para retirada das bolhas de ar e da solução absorvida. Na seqüência foi 
determinada a concentração de ouro residual da solução por absorção atômica. Essa primeira fase visou simular uma 
condição de gradiente de concentração de Au na solução, para ser utilizada na segunda fase do experimento, típica dos 
circuitos comerciais, cujo princípio operacional é do tipo extração contracorrente. 
Na segunda fase do experimento, uma única coluna, com um cubo de 0,2g de espuma funcionalizada foi usada. 
Alíquotas residuais de 15 ml da solução do procedimento da primeira fase foram passadas na ordem do crescente do 
gradiente de concentração de Au da solução, ou seja, da menor para a maior concentração. Portanto, essa fase simula, 
justamente, o efeito da extração num circuito contracorrente. 

A eficiência de extração de Au da solução pela espuma foi calculada medindo-se as concentrações antes e após a 
extração, por: 
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%E= [Au;]- [Aur] x 100 
[Aui] 

Sendo: %E o teor de ouro extraído; [Au]; e [Au]r as concentrações iniciais e finais de ouro. 

(1) 

Na condição de equilíbrio, a concentração de ouro no sistema espuma-solução é constante e pode ser expressa por: 

0 
= %E x Volume da solução 

(1 00 -%E) Massa da espuma 
(2) 

onde, D é o coeficiente de distribuição. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Pela variação da concentração entre o ouro adicionado e o ouro residual na solução, medida por espectrofotometria de 
absorção atômica, foram determinados os parâmetros relativos à: eficiência de extração, tempo de saturação da espuma 
e coeficiente de distribuição. 

A Tabela I mostra os dados da extração de ouro em (pH= 1) HAuC14 pela espuma de poli éter, referente aos ciclos 
individuais de I a 1 O de passagem e repassagem mencionados na primeira fase experimental. A concentração inicial de 
ouro na solução foi reduzida, na primeira passagem, de 9,690 ppm para 6,399 ppm. Isso corresponde a uma %E= 34%, 
para um tempo de contacto, tempo de passagem da solução pela espuma, de 20 segundos. Para o último ciclo, composto 
por 10 repassagens da solução na mesma espuma, verifica-se uma %E= 86% num tempo de contato de 3,3 minutos. 

Tabela I. Dados da extração de ouro referente à la fase, utilizando um volume de 25 mL da solução de ouro. 

Número [C] inicial [C] final %E D(mL/g) Tempo 
Passagem {min} 

1 9,69 6,399 34% 64 0,3 

2 9,69 5,162 47% 222 0,7 

3 9,69 3,778 71% 918 1,0 

4 9,69 2,754 72% 1286 1,3 

5 9,69 2,708 72% 1607 1,7 

6 9,69 2,216 77% 2511 2,0 

7 9,69 2,035 79% 3291 2,3 

8 9,69 2,102 78% 3545 2,7 

9 9,69 1,461 85% 6375 3,0 

10 9,69 1,355 86% 7678 3,3 

A Figura I mostra o comportamento da extração de ouro para uma concentração inicial constante (9,69 ppm) frente ao 
número de passagens da solução pela coluna de espuma, indicando um decaimento exponencial da concentração de 
ouro na solução residual, conforme os dados da Tabela I. 
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Figura l. Variação da concentração de ouro residual em função do número passagens. 

A Tabela II apresenta os dados da extração de ouro pela espuma em função dos ciclos efetuados em contracorrente da 
concentração. Os dados são aqueles obtidos na segunda fase experimental, onde, 15 mi da solução residual de ouro 
extraído em cada coluna na primeira fase, foram passados numa única coluna recheada com 0,2 g de espuma, seguindo 
o gradiente de menor para maior concentração. Os resultados mostram que a porcentagem de extração de ouro, (%E), 
situa-se entre 10% a 20% para as baixas concentrações da solução (<2 ppm), enquanto que, para concentrações (>3 
ppm) a extração é superior a 30%, em todos os casos para um tempo de contato solução-espuma de 0,3 minutos. A 
porcentagem total de extração, (%E acumulada) referente ao décimo ciclo atingiu 88%. Isto também significa que, 88% 
do ouro presente na solução foram extraídos num tempo de contacto de 3,3 minutos. 

Tabela II. Dados da extração de ouro referente à 2• fase, utilizando um volume de 15 mL da solução de ouro e ciclo 
contracorrente. 

Ciclo [C] inicial [C] final %E Tempo %E 
/ciclo {min} acumulada 

1 1,355 1,183 13% 0,3 88% 
2 1,461 I ,291 12% 0,3 87% 
3 2,035 1,624 20% 0,3 83% 
4 2,102 1,546 26% 0,3 83% 
5 2,216 1,396 37% 0,3 85% 
6 2,708 1,999 26% 0,3 79% 
7 2,754 2,047 26% 0,3 79% 
8 3,778 2,203 42% 0,3 77% 
9 5,162 3,385 34% 0,3 65% 
lO 6,399 4,681 27% 0,3 52% 
11 9,69 6,399 34% 0,3 34% 

Na Figura 2 está apresentado o efeito da adsorção de ouro pela espuma, simulando um circuito de extração 
contracorrente, enquanto que, a Figura 3, mostra a curva ajustada de velocidade de extração em função do número de 
ciclos no mesmo processo. 
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Figura 2. Efeito da adsorção de ouro pela espuma em processo de extração contracorrente. 
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Figura 3. Curva de ajuste da velocidade de extração de ouro em processo contracorrente. 

4. CONCLUSÕES 

69 

Na simulação da extração de ouro de solução sintética de cloreto áurico por espuma de poliéter comercial em processo 
contracorrente a capacidade de extração atingiu 88%, para uma concentração de entrada de 9,69 ppm, resultando numa 
concentração de saída de I, 18 ppm, ao final de onze ciclos de extração. As maiores eficiências de extração 
contracorrente ocorreram nos cinco últimos ciclos do processo, ou seja, em contracorrente do 11 o ao 7° ciclo, 
respectivamente, com aproximadamente 80% de extração acumulada, sendo que nos seis ciclos iniciais foram extraídos 
os 8% restantes. 
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A distribuição das velocidades de extração apresenta um ponto de inflexão que indica a existência de duas regiões com 
diferenças de velocidades médias de extração, sendo da ordem de 6 ppm min·' para concentrações acima de 3 ppm e de 
I ppm min·' para as concentrações menores. 

O efeito da troca iônica solução-espuma, refletida na velocidade de extração, em concentrações baixas de ouro em 
soluções com pH ácido, pode ser decorrente da competição do íon H+ com os sítios de sorção da espuma. Nesse sentido 
são recomendados estudos para avaliar o efeito do pH na eficiência de extração de ouro pela espuma. 
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