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RESUMO 

 
 

No presente trabalho, foi proposto o estudo do efeito da adição de ZnSO4 sobre  a 

adsorção de Cu de soluções cianetadas. Os ensaios de adsorção de Cu na presença de 

Ca2+  de soluções contendo diferente concentrações de CNlivre  (0 a 500mg/L) mostrou que 

a adsorção de cobre varia de 25 a 3 mgCu/gCarvão. Enquanto após a adição de Zn(II) na 

solução, a adsorção de cobre variou de 20,9 a 24.5mgCu/gCarvão, ainda foi possível 

perceber que o cobre apresenta adsorção seletiva em relação ao zinco. 
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ABSTRACT 

 
In the present work, it was proposed the study of the effect of ZnSO4 addition on Cu 
adsorption of cyanide solutions. The Cu adsorption assays in the presence of Ca2+ from 
solutions containing different concentrations of CNfree (0 to 500mg / L) showed that the 
adsorption of copper varies from 25 to 3 mgCu/gCarbon. While the addition of Zn (II) in the 
solution, the adsorption of copper varied from 20.9 to 24.5 mgCu / gCharbon, it was still 
possible to notice that the copper presents selective adsorption above zinc.. 
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1- INTRODUÇÃO 

A extração comercial de minerais de ouro contendo elevados teores de cobre é 
bastante comum, sendo que a cianetação de minerais de Cu(II) resulta na perda 
irreversível de 0,39kgNaCN/kg Cu(II), devido à oxidação do cianeto a cianogênio ((CN)2) 
por parte do Cu(II) (Sceresini, 2005). O elevado consumo de cianeto resulta em estações 
dispendiosas de elevados volumes de efluentes cianetados (Fleming, 2001). Além das 
vantagens ambientais, o reciclo do cianeto pode ser um importante fator no que tange a 
viabilidade econômica de todo o projeto industrial. Alguns trabalhos na literatura 
demonstraram  que  o  carvão  ativado  pode  agir  tanto  como  um  adsorvente  para  os 
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cianocomplexos como um catalisador para oxidação do cianeto e, portanto, a utilização 
deste adsorvente no processo de recuperação de cianeto de soluções que contem cobre 
pode ser tornar interessante (Breueret al., 2005; Dai et al. 2012). Além disto, tais trabalhos 
sugerem que a recuperação de cobre se torna efetiva em efluentes de baixas razões 
CN/Cu e na ausência de cianeto livre, pois nestas condições a espécie predominante do 
metal é o dicianocuprato (I) (Cu(CN)2 ), uma vez que espécies Cu(CN)3 e Cu(CN)4 não 
apresentaram adsorção apreciável (Breuer et al., 2005; Dai et al. 2012). Souza et al. 

(2014) demonstraram que as interações dos cátions Ca2+ com os grupos carboxílicos ou 
fenólicos do carvão ativado favorecem a adsorção do Cu(CN)3  com a  superfície  do 
carvão ativado. De acordo com Marden e House (2006) a seqüência de preferência de 
adsorção     normalmente      encontrada      é:      Au(CN)2 >Hg(CN)2 >Ag(CN)2 >Cu(CN)3 

>>Zn(CN)4 >Ni(CN)4 >Fe(CN)6 .Com isto, é  possível  observar  que  dentre  os 
constituintes metálicos (Cu,Zn, Fe, etc.) usualmente descartados em efluentes de cianeto, 
o Cu(CN)3 - possui a maior afinidade pelo carvão ativado. Entretanto, os efluentes 
destinados a barragem de rejeitos possuem uma concentração de cianeto livre 
relativamente alta, o que favorece o aumento da coordenação de cianocomplexo de cobre 
de Cu(CN)3 para Cu(CN)4 . Tal mudança na  especiação desfavorece a adsorção de  
cobre, de acordo com os resultados apresentados anteriormente. 

Neste contexto, a adição de um  sal de Zn(II) (cloreto, sulfato ou cianeto) à solução 
a ser tratada poderia levar a formação do cianocomplexo Zn(CN) 2-, consumindo assim 
todo o cianeto livre presente em solução e favorecendo a complexação do Cu a Cu(CN) 2-

 

em detrimento do Cu(CN)4 , favorecendo sua adsorção no carvão ativado. O presente 
trabalho tem como objetivo investigar o efeito da adição de ZnSO4 na especiação e na 
adsorção de cobre pelo carvão ativado em processos para recuperação de cianeto. Os 
processos tem aplicação no tratamento de efluentes cianetados (principalmente aqueles 
contendo Cu e Zn) gerados na extração do ouro. Vários benefícios importantes, com 
reflexos diretos e indiretos no uso da água no processo extrativo são esperados, como o 
uso mais eficiente do reagente, através da sua recuperação e reuso, a redução dos riscos 
associados ao descarte e transporte do cianeto, além da possibilidade de recuperação 
dos metais associados. 

 

2. MATERIAIS E METÓDOS 

2.1. Amostras de Carvão ativado 
Para este trabalho, foram selecionadas duas amostras de carvão ativado. A 

amostra tem origem na queima de casca de coco (C). A amostra C trata-se de um carvão 
granular sendo que o tamanho de partícula varia de 1,48mm a 2,12mm, este carvão é 
utilizado industrialmente na adsorção de ouro de soluções cianetadas. Previamente aos 
ensaios de adsorção, as amostras de carvão foram contactadas com uma solução de 
0,1mol.L-1 de hidróxido de sódio (NaOH, Synth 99%), a fim de neutralizar os resíduos de 
ácido húmicos. A razão solido/líquido foi mantida em 1/100g·mL-1. As amostra residuais 

foram lavadas com água deionizada Mili-Q (18,2 M.cm, Millipore®) e, em seguida, foram 
secas em estufas a 60ºC por 24h. 

 

2.2 - Ensaios de Adsorção 

Os dados de adsorção foram obtidos a 25±1ºC a partir de soluções preparadas a 
comcianeto de cobre (I) (CuCN, Aldrich 99%) e cianeto de potássio (KCN, Aldrich 96%) 
utilizando água deionizada. A quantidade de KCN adicionada à solução foi ajustada de 
acordo coma razão molar CN/Cu e a concentração de cianeto livre desejadas. Já para os 
ensaios de adsorção a partir de soluções contendo cobre e zinco, o Zn(II) foi adicionado 
como sulfato de zinco heptahidratado (ZnSO47H2O, Synth 99%). A quantidade de zinco 
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adicionada foi baseada na estequiometria das reações (Equações 1 e 2), a fim de 
converter todo o cianeto livre e Cu(CN)4    a Zn(CN)4    e Cu(CN)3   , respectivamente. 

 

Zn2+
(aq)+ 4CN-

(aq) = Zn(CN)4  (aq) (1) 
 
4Cu(CN)4   (aq)+ Zn   (aq) = 4Cu(CN)3   (aq)+ Zn(CN)4   (aq) (2) 

 

Nos ensaios de adsorção, o valor de pH da solução foi ajustado para 10,5 pela adição do 
volume requerido de 0,1N de hidróxido de potássio (KOH, Synth 99%). A força iônica foi 
controlada em torno de 1 pela adição de cloreto de cálcio dihidratado (CaCl2·2H2O, Synth 
99%). Os ensaios de adsorção em carvão ativados utilizaram 100mL desolução em 

contato com 1g de carvão ativado, sob agitação de 200rpm a 25oC durante24h. Após os 
ensaios, a polpa foi filtrada. O cobre em solução foi analisado via ICP-OES 
(InductivelyCoupled Plasma OpticalEmissionSpectroscopy) usando um espectrômetro 
PERKIN ELMER(Opttima 7300 DV), com o parâmetro da linha analítica Cu 324,752 radial. 
A quantidade de metal adsorvida pelo carvão ativado foi obtida através de balanço de 
massa,conforme demonstrado na equação (3) 

 

Adsorção Metal = ([Metal]inicial -[Metal]final).V/(MCarvão) (3) 
 

onde Adsorção Metal representa a quantidade de metal adsorvida por unidade de 

área(mmol.m-2); [Cu] inicial é a concentração (mg.L-1) do metal na solução de 
alimentação;[Metal]final é a concentração final (mmol.L-1) do metal na solução; V  o 
volume (L) de solução; MCarvão é a massa de carvão utilizada (g). 

 
2.3 - Identificação dos cianocomplexos através da espectroscopia Raman 

A identificação dos cianocomplexos nas fases aquosa através da espectroscopia 
Raman utilizou o equipamento LABRAN HR800 JOBIN-HORIBA que possui  uma 

resolução experimental de 2cm-1, lente macro de 40mm e laser He-Ne, com comprimento 
de onda 632,8nm (potência 60mW). O equipamento está acoplado a um microscópio 
Olympus com uma câmera digital e um detector CCD (“charge coupledevice”) resfriado a 
nitrogênio líquido. Para cada espectro foram realizadas 10varreduras de 30 segundos. Os 
espectros das soluções foram obtidos colocando-se a amostra em uma cubeta distante 
4cm da fonte do laser. Os espectros das resinas foram obtidos colocando-se a resina em 
uma lâmina e incidindo a objetiva microscópica de 50X diretamente na amostra. A  
potência do laser incidente foi de 10mW previamente determinado como valor que previne 
a degradação da amostra submetida ao laser. Os picos do espectro foram ajustados 
através da distribuição de Lorentz-Gauss utilizando o software Peakfit, versão 4 Windows. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Especiação dos cianocomplexos de cobre via espectroscopia Raman 

 
Souza et al. (2014) apresentaram o efeito da presença de cianeto e cálcio através de 
espectroscopia Raman sobre a especiação dos cianocomplexos de cobre. Resultados 
apresentados demonstraram que indicam que a medida que a razão molar CN/Cu 
aumenta (ou a quantidade de CN adicionado ao sistema), há uma diminuição da 
intensidade do pico em 2108cm-1 (modo vibracional simétrico do Cu(CN)3

2-) que é 
decorrente a queda na concentração do tricianocuprato (I). Entretanto, o pico assinalado 
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em 2094cm-1, aparentemente apresenta a mesma intensidade, uma vez que modo 
assimétrico de vibração Raman da espécie Cu(CN) 2- e modo vibração simétrico da 
espécie Cu(CN) 3- são ativos no espectro Raman no mesmo número de onda. Tais 
observações indicam que o crescimento da razão molar favorece a estabilidade do 
Cu(CN)4   frente ao Cu(CN)3   . Já o aumento da força iônica do meio obtida pela adição    

do 0,33mol de CaCl2 ou seja FI=1, favorece a estabilidade da espécie Cu(CN) 3- frente ao 
Cu(CN) 2-. Tal efeito é atribuído ao aumento da intensidade do pico Raman em 2077cm-1 

em detrimento ao pico 2108cm-1. Entretanto, o que se observa na Figura 1(b) que há um 
efeito combinado do cianeto livre e da força iônica sobre a especiação de Cu,  
favorecendo ainda a estabilidade da espécie Cu(CN)4 frente ao Cu(CN)3 . No caso, para 

razão molar CN/Cu=7,5 (500mg·L-1 CNlivre), praticamente não é observado o pico 2108cm- 

1, indicando que nestas condições, todo o cobre está praticamente todo especiado a 
Cu(CN)4   . 

Na Figura 1 é apresentado, através dos espectros Raman, o efeito da adição de 
ZnSO4 na especiação dos cianocomplexos de cobre para razão molar inicial  CN/Cu de  
7,5 (500mg/L CNlivre). A quantidade de ZnSO4.7H2O adicionada corresponde a conversão 
do  cianeto  do livre  e  do complexo Cu(CN)4 para  as espécies Cu(CN)3 e Zn(CN)4   , 
conforme demonstrado na Equação (1 e 2). As massas de ZnSO4.7H2O foram  
adicionadas de acordo com a razão molar CN/Cu e quantidade de CNlivre. A fim de se 

visualizar o efeito da adição de Zn2+ na especiação de Cu em meio cianeto, os espectros 
Raman das soluções contendo cianocomplexos de cobre e juntamente com a força iônica 
ajustada CaCl2, com e sem a adição de Zn2+ para a conversão do cianeto livre e Cu(CN)4 

para as espécies Cu(CN)3 e Zn(CN)4   , são apresentados de acordo com razão CN/Cu. 
 

 

 
Figura 1 – Efeito da presença de zinco, cianeto e cálcio na especiação dos 
cianocomplexos de cobre de acordo com a espectroscopia Raman a 25ºC. [Cu] 500mg/L; 
razão molar CN/Cu =7,5, [Zn2+]=450mg/L e [CaCl2]=0,33mol/L 
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Conforme já demonstrado por Souza et al (2014) . Conforme discutido anteriormente, a 
maior relação molar CN/Cu, que representa maior concentração de cianeto livre favorece 
a estabilidade do Cu(CN)4 em relação ao complexo Cu(CN)3 , que são confirmado pelo 
aumento do pico 2077cm-1 e a diminuição do pico 2108cm-1. Também conforme discutido 
anteriormente o acréscimo de 0,33mol·L-1 CaCl2 favoreceu ainda mais a estabilidade do 
complexos  Cu(CN)4

3-.    A  adição  de  ZnSO4.7H2O  mostra  que  independentemente da 
concentração de cianeto livre e da força iônica presente na solução as espécies Cu(CN) 3-

 

e CN- foram  convertido a Cu(CN) 2-.  Os espectros Raman das soluções de 
cianocomplexos  de  cobre  apresentados  na  Figura  1  também  demonstraram  que  o 
equilíbrio nas equações (1) e (2) da conversão do CNlivre  e Cu(CN)4 para as espécies 
Cu(CN) 2-  e Zn(CN) 2-, é atingindo quase completamente, uma vez que o pico 2077cm-1

 3 4 

praticamente não é observado e que há um aparecido de um pico em 2152cm-1 que indica 
a formação do Zn(CN)4  . 

 

3.2. Ensaios de Adsorção - Estudo de adsorção de cobre pelo carvão ativado 

Na figura 2 é apresentado o efeito da razão molar CN/Cu e da presença de 
0,33mol·L-1 de CaCl2 (FI=1) na adsorção de cobre no carvão C. De acordo com os dados 
da Figura 2 é possível observar que uma maior concentração de cianeto adicionado à 
solução diminui a adsorção de cobre, independemente da presença de CaCl2 na solução. 
O desfavorecimento da adsorção de cobre em meio cianeto, pode ser atribuído, devido ao 
aumento da estabilidade da espécie Cu(CN)4 frente ao Cu(CN)3 , tal afirmação estar de 
acordo com os espectros Raman apresentados na Figura 1. De acordo com dados 
recentes na literatura (Fleming e Nicol, 1984; Dai et al, 2012; Souza et al., 2014), a menor 
adsorção do Cu(CN)4 é atribuída a maior repulsão a superfície do carvão ativado 
(carregada negativamente), e também em relação à geometria tetraédrica do 
tetracianocuprato (I) (Souza et al., 2014). Os dados também demonstraram que a partir da 
razão molar CN/Cu=4 a adsorção de cobre se torna um valor pouco significante (em torno 
1,8mg Cu g-1) independemente do carvão ativado utilizado no ensaio de adsorção. É 
possível observar que a adsorção de Cu em mgCu·g-1 carvão possui valores semelhantes 
em ambos os carvões ativados (10,4 mgCu·g-1 carvão no carvão C para razão molar 
CN/Cu=3. Na figura 3 também é apresentado o efeito da presença dos íons Ca2+ em 
soluções com diferentes razões molares CN/Cu na adsorção de cobre pelos carvões C e 
W. Conforme pode ser observado, a presença de cálcio na solução aumentou a 
quantidade de cobre adsorvida para ambos os carvões ativados. De acordo com a Figura 
3 para a razão molar CN/Cu de 3, no carvão ativado C foi observado um aumento na 
adsorção de cobre 10,4mgCu/g para 22,7mgCu/g. Também foi observado um aumento na 
adsorção de cobre para as razões molares CN/Cu 4 e 5,5, entretanto não foi observada 
uma diferença significativa na adsorção de cobre para razão CN/Cu=7,5, devido à 
presença de cálcio. O aumento da adsorção de cobre em ambas as amostra de carvão 

ativado, se deve possivelmente pela interação dos íons Ca2+  com superfície do carvão, 
favorecendo  assim  adsorção  do  Cu,  principalmente  sob  a  forma   de  Cu(CN)  2-.  Em 
trabalhos anteriores (Souza et al., 2014), foi proposto que a adsorção dos íons Ca2+ 

resulta em um excesso de cargas positivas sobre a superfície do carvão, que é 
contrabalanceado pela adsorção dos cianocomplexos de cobre, favorecendo a adsorção 
desse metal. 
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Figura 2 - Efeito da razão molar CN/Cu na adsorção Cu pelo carvão C presença e 
ausencia de 0,33mol/L CaCl2 

 
3.3 Efeito da adição de Zn(II) na adsorção dos cianocomplexos de cobre 

Na Figura 3, é apresentada o efeito da adição de Zn(II) sobre a adsorção de cobre 
pela amostras de carvão ativado C, os dados de adsorção de cobre são apresentados  de 
acordo com razão molar inicial CN/Cu e a massa de Zn(II) para a conversão do CN-

livre e 
Cu(CN) 3-  às espécies Cu(CN)  2-  e Zn(CN) 2-. Conforme pode ser observado, a adição de 4 3 4 

Zn(II) à solução cianetada de cobre aumentou consideravelmente a adsorção de cobre na 
amostra de carvão ativado C (Figura 3). Conforme observado o aumento da razão molar 
CN/Cu) não tem mais o seu efeito observado após a adição Zn(II) à solução, e que a 
adsorção de cobre se tornou aproximadamente constante em torno de 10mgCu·g- 

1Carvão, este valor de adsorção de cobre para razão molar CN/Cu=3 na ausência de 
Zn(II), enquanto para demais relações molares CN/Cu a adsorção de cobre foi em torno 
de 1mgCu·g-1 Carvão. 

Também na Figura 3, é apresentada o efeito da adição de Zn(II) sobre a adsorção 
de cobre no carvão ativado C em uma solução contendo CaCl2 (FI=1), os dados de 
adsorção de cobre são apresentados de acordo com razão molar inicial CN/Cu e a massa 
de Zn(II) para a conversão do CN-

livre e Cu(CN)4
3- às espécies Cu(CN)3

2- e Zn(CN)4
2-. De 

acordo com Figura 3 adsorção de cobre pelo carvão ativado C a quantidade de cobre 

adsorvida variou de 20,9 a 24.5 mg Cu carvão g-1 de carvão. Comparando os dados 
apresentados na Figura 3 com aqueles apresentados na Figura 3 é possível observar  
uma grande variação na adsorção de cobre devido a mudança de especiação do metal de 
Cu(CN)4

3- para Cu(CN)3
2-, com isto, conforme discutido no item 3.2, a adsorção de Ca2+ 

pelo grupos funcionais ácidos do carvão ativado favorece a interação eletrostática da 
espécie Cu(CN)3

2- aumentando assim, a quantidade de cobre adsorvida pelo carvão 
ativado. 
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Figura 3 - Efeito presença de Zn na adsorção Cu pelo carvão C presença e ausencia de 
0,33mol/L CaCl2  de acordo com a razão molar CN/Cu 

 
Conforme já discutido anteriormente (item 3.2), a interação dos íons cálcio com os grupos 
funcionais contendo oxigênio modifica a carga a superficial do carvão ativado tornando 
mais positivas (Souza et al, 2014) favorecendo assim a atração eletrostática dos 
cianocomplexos de cobre e zinco pela superfície do carvão ativado. Também como já 
discutido, o complexo de cobre devido possui uma carga mais concentrada do que o 
complexo Zn(CN)4 , além disto, tem a disposição geométrica do complexo do Cu(CN)3 

(trigonal plana) favorece a aproximação desta espécie com os grupos funcionais 
superficiais oxigenados modificados com Ca2+. Em contrapartida a forma tetraédrica do 
complexo Zn(CN) 2- combinada com menor hidratação do íon, em comparação ao 
complexo Cu(CN) 2-, desfavorece a adsorção de zinco pelos carvões ativado, tornando-os 
mais seletivos a cobre. 

 
 

4. CONCLUSÕES 

O presente trabalho descreve o efeito do zinco (II) adicionado à solução de contendo 
diferentes na adsorção de cobre pelo carvão ativado. Os dados obtidos no trabalho 
evidencia que adição de zinco a solução pode viabilizar a recuperação de cianeto. 
Os experimentos de adsorção indicaram que a adição de a solução mesmo com elevadas 
concentrações de cianeto livre (razão molar CN/Cu=7,5) aumentou significativamente a 
adsorção de cobre. As analise de espectrocopia Raman demonstraram que a conversão 
de CNlivre e Cu(CN) 3-  para Cu(CN)  2-  aumenta bastante a adsorção de cobre pelo carvão 

4 3 

ativado e que este efeito é bem mais pronunciado em soluções contendo Ca2+. 
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