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A cianetação é o processo convencional de recuperação de ouro da maioria de seus 
minérios e vem sendo empregada com sucesso há mais de cem anos. Embora tenha uma 
tecnologia estabelecida e seja um processo eficiente de ampla aplicação em todo mundo. 
não se aplica aos chamados minérios refratários, os carbonáceos e/ou com alto teor em 
cobre. Além disso. o cianeto e seus derivados são muito tóxicos e sua utilização envolve 
cuidados especiais. Diversos estudos tem apontado a solução amoniacal de tiossulfato 
como agente lixiviante promissor. alternativo ao cianeto. principalmente para os minérios 
de ouro que contém cobre. 

No presente trabalho é apresentada a influência da temperatura, das concentrações de 
tiossulfato de sódio, hidróxido de amõnia e sulfato de cobre sobre a dissolução de ouro 
além de um planejamento fatorial estatístico. em dois níveis. e dois prováveis 
mecanismos de dissolução 

Os resultados confirmam não só a importância das concentrações relativas dos reagentes 
mas também a complexidade do sistema. Não obstante esses aspectos. o tiossulfato é um 
reagente que pode encontrar aplicações, como por exemplo em minérios de ouro com 
teor de cobre elevado. Investigações subsequentes devem contemplar testes com 
minérios potencialmente problemáticos com o cianeto e, não menos importante, a 
recuperação do complexo ouro-tiossulfato presente na solução. 
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INTRODUÇÃO 

A cianetação é o processo mais amplamente utilizado na metalurgia extrativa do 
ouro e vem sendo empregado há mais de cem anos, desde que uma patente britânica foi 
concedida a John Steward MacArthur em 1887. Trata-se de um processo 
reconhecidamente eficiente, além de incorporar grande experiência industrial ao longo 
de todos esses anos. 

Entretanto, o processo de cianetação possui algumas deficiências como por 
exemplo cinética lenta além de não poder ser aplicado aos chamados minérios 
refratários e/ou com alto teor de cianicidas. Dentre os reagentes alternativos ao cianeto 
destacam-se a tiouréia, os halogênios, o tiocianato e o tiossulfato. Muitos trabalhos tem 
sido desenvolvidos com o objetivo de melhor conhecer esses reagentes e seu potencial 
de aplicação em casos práticos [I). Dentre os regentes alternativos. o tiossulfato tem 
sido apontado como um dos mais promissores. sobretudo para o tratamento de 
minérios de ouro com teores de cobre relativamente elevados [2 ... 9]. Neste caso. o 
processo pode ser economicamente mais interessante do que a cianetação, além de os 
íons tiossulfato não serem tóxicos . 

Recentemente, foi desenvolvido um trabalho de revisão e investigação dos 
principais parâmetros que governam a dissolução do ouro em solução amoniacal de 
tiossulfato de sódio [7]. Dentre as principais conclusões destacam-se: 

•o sistema tiossulfato é complexo mas merece ser investigado. em razão, 
sobr'!tudo, da possibilidade de ser utilizado em minérios refratários com alto teor de 
Cu; 

•a temperatura é um fator importante até cerca de 30oC (energia de ativação = 

I 06 kJ/mol): 
•o cobre é um catalisador da reação, mas sua concentração deve ser controlada 

pois pode afetar o consumo de tiossulfato, o que levaria a uma queda na taxa de 
dissolução do ouro; 

•a dissolução de ouro cresce consideravelmente com a concentração de 
tiossulfato em solução; 

•na falta de íons de cobre não há dissolução de ouro: 
•a presença de amônia é também fator primordial c sua concentração deve ser 

proporcional àquela do tiossulfato; 
•soluções contendo apenas amônia e cobre não são capazes de dissolver ouro a 

temperatura ambiente. 

São ainda considerados alguns dos principais mecanismos citados na literatura 
[8, I O, li] para a lixiviação do ouro com solução amoniacal de tiossulfato, quais sejam: 
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Mecanismo I : 

Durante a oxidação, a amônia preferencialmente complexa o ouro, e o complexo 
formado na superficie (Au (NH3)2+) reage com o S203-e é convertido ao complexo 
mais estável Au(S203)23-. 

4Au + 8S2032- + 2H20 + 02 H 4 Au(S203)23--+ 40H-
Au + 5S2032- + Cu(NH3)42+ H Au(S203)23- + Cu(S203)35- + 4NH3 
Cu(NH3)42+ + 3S2032- +e- H Cu(S203)35- + 4NH3 

Simultaneamente, Cu(NH3)42+ ganha um elétron da superficie do ouro e é 
reduzido a Cu(NH3)2+ que é oxidado novamente a Cu(NH3)42+ pelo oxigênio depois 
de entrar na solução. Então, a amônia catalisa a dissolução anódica do ouro enquanto 
que os íons cobre catalisam o processo catódico (descarga de oxigênio). 

Reação anódica: Au H Au+ +e-
Au+ + 2NH3 H Au(NH3)2+ 

Reação catódica: Cu(NH3)42+ +e- H Cu(NH3)2+ 

Sabe-se que o complexo Au(S203)23- é mais estável numa faixa de pH de 8,5 a 
10,5. Em pH >10,5 tem-se o complexo Au(NH3)2+ como mais estável. 

No processo de lixiviação, a oxidação do tiossulfato pode levar à formação de 
uma camada isolante na superficie do ouro, consistindo em enxofre coloidal ou sulfeto 
cúprico. 

cu++ s2o32- + H20 H 2CuS(s) + so42- + 2H+ 
Cu(S203)23- + Y2 02 + H20 H 2CuS(s) + 2S3o62- + 20H-

Esse efeito pode ser reduzido com a adição de sulfito de sódio ao sistema, para 
estabilizar os íons tiossulfato. A perda do tiossultàto também pode ser reduzida com a 
adição de sulfato ao sistema, o que favorece ainda o aumento da extraçào de ouro. 

s + so32- H s 2o 32-
4so32- + 2s2- + 3H2o H 3s2o 32- + 60H
so42- + s2- + H2o H s 2o 32- + 20H-

A remoção da camada isolante envolve não só a regeneração dos íons 
tiossulfato, como também a regeneração de complexos de amina de cobre. 
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2CuS(s) + 8NH3 + 202 +H20 ~ 2Cu(NH3)42+ + S2032- + 20H-

Portanto, íons cobre em solução podem agir tanto como oxidantes quanto como 
redutores, levando a crer que o sucesso da lixiviação está intimamente ligado às 
concentrações de tiossulfato e cobre, como mencionado acima. 

Mecanismo 2 : 

2Au + 4Szü32- +1 /202 +H20 ~ 2[Au(S203)2]3- + 20H-

Acredita-se que a adição de CuS04 à solução de tiossulfato resulta na formação 
do tiossulfato cuproso e íons tetrationato, segundo a reação : 

3(NH4)2S203 + 2CuS04 ~ Cu2S203 + 2(NH4)2S04 + (NH4)2S406 

na qual o tetrationato é formado pela oxidaçi:io do tiossullàto e os íons cúpricos 
são reduzidos ao estado cuproso. 

O tiossulfato cuproso é insolúvel em água. mas é solúvel em excesso de 
tiossulfato porque fonna o complexo cuproso tiossulfato-amônia-tiossulfato (sal). O 
mais solúvel sal e com maior quantidade de tiossullàto de amônio é. 
[NH4]4[Cuz(S203)3]. Assim a representação química para a reação é: 

S(NH4)2S203 + 2CuS04 ~ [NH4]4[Cu2(S203)3] + 2(NH4)2S04 + 
(NH4)2S4Ü6 

o que indica que a razão molar mínima do tiossulfato para a adição de cobre 
deve ser 2,5: L melhor que o valor de 1.5: I indicado anteriormente. 

Na presença de oxigênio ter-se-ia : 

S(NH4)2S203 + CuS04 + 'h 02 + H20 
[NH4]4[Cu(S203)3] + (NH4)2S406 + 2NH40H 

~ 

Em condições oxidantes, ocorre a oxidação do tiossultàto: 

2(NH4)2S203 + Y2 02 + H20 ~ (NH4)2S406 + 2NH40H 

A adição de sulfito de amônia reduz o tetrationato a tiossultàto: 

[NH4]2S04 + 

(NH4)2S03 + 2NH40H + (NH4)2S406 ~ 2(NH4)2S203 + (NH4)2S04 + 
H20 
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Então, a adição ·de sulfito pode minimizar a formação do tetrationato. Além 
disso. tiossulfato está em equilíbrio com sulfito e sul feto. 

Na ausência do sulfito, o equilíbrio tende para esquerda para produzir sulfeto, o 
qual iniciaria a precipitação de sulfetos de metais como sulfeto de ouro. Isto ma 
reduzir a concentração de ouro na solução e aumentaria o consumo de tiossulfato. 

A análise do sistema ouro - tiossullàto pelo planejamento estatístico foi 
considerada interessante em razão de ser um método sistematizado e permitir o estudo 
de interações das variáveis entre si. 

EQUIPAMENTO E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

A solução sintética para uso nos testes foi preparada a partir de um disco de 
ouro 99,99% puro, com diâmetro de 12 mm (área I 1.3 x I0-5 m2) que foi dissolvido 
em solução amoniacal de tiossulfato. O disco foi acoplado em um bastão de Teflon. de 
modo que somente uma superficie do metal ficasse exposta à solução lixiviante. A 
velocidade de rotação era controlada e ajustada por meio de um equipamento de 
precisão (Oxford Electrodes). Contato elétrico era possível por detrás do disco de 
modo que o potencial redox na superficie do ouro podia ser medido com o auxílio de 
um eletrodo de referência (Ag-AgCI). O pH da solução foi também medido durante os 
testes e permaneceu entre I 0.5 e 11,2. O disco de ouro era sempre polido antes de cada 
teste e, em seguida. lavado com água bi-destilada em abundância. Os testes foram 
realizados em um reatar com ISO mi de capacidade, com uma solução inicial de I 00 
mi. A Figura I é a representação esquemática do equipamento utilizado. O tiossulfato 
foi adicionado como Na2S203.SH20, a amônia como NH-40H com dosagem nominal 
de 30% e o cobre (catalisador) como CuS04.SH20. Para uma parte dos testes utilizou
se uma folha de ouro 99,99% para preparação da solução. 

A solução foi analisada por espectrofotometria de absorção atômica para os 
teores em Au e Cu. Uma amostra de 5 mi foi retirada a cada 15 ou 30 minutos 
conforme o caso. A quantidade de ouro dissolvida do disco foi calculada a partir dos 
resultados dessa análise. 

Os testes foram realizados na seguinte fàixa de concentração dos reagentes: 

Na2S203(M) 
CuS04(M) 
NH40H(M) 
t("C): 

0,05 a 0.4 
0,01 a 0,1 
0,25 a 1,0 
20 a 60 
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Figura I - Representação esquemática do equipamento usado nos testes: I - motor; 2 -
tarugo de TEFLON com disco rotativo no plano inferior; 3 - eletrodo de referência 
(Ag-AgCl); 4 - eletrodo de pH; 5 - banho de água; 6 - ajuste da velocidade de rotação; 
7 - termostato. 

A presença de cobre e amônia durante a dissolução de ouro no sistema 
tiossulfato é fundamental. No presente trabalho. além dos efeitos dessas variáveis na 
faixa acima especificada. é apresentado também uma análise estatística dos resultados 
por meio do algoritmo de Yates . Nesse caso as concentraç.õcs de tiossulfato, NH40H e 
CuS04 foram investigadas em dois níveis : 

Na2S203 (M) 
NH40H (M) 
CuS04 (M) 

0,1 e 0.4 
0,5 e 0.7 
0,018 e 0,020 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Efeito da temperatura 

A Figura 2 apresenta o gráfico de Arrhenius (log taxa de dissolução x T-1) para 
avaliação da energia de ativação na faixa de temperatura investigada [7]. A taxa de 
dissolução foi calculada a partir da regressão linear dos resultados da massa de ouro 
dissolvido x tempo. 

0.6 

iii 0.4 
c-i 0.2 E 
~ 
õ o 
.5. 

-0.2 ..., 
g) 
,g -0.4 -®h~~~~~~---~------ --------

-0.6 +------....---....---~-----
0.003 0.0032 0.0034 0.003~ 

1/T (1/K) 

Figura 2 • Gráfico de Arrhenius para a dissolução de ouro em Na2S203 0.25 M; CuS04 0,04 

M; NH40H 0,50 M e sob velocidade de rotação 600 RPM. 

Observam-se duas regiões distintas. A energia de ativação na região até cerca de 
300C sugere controle quimico para a dissolução do ouro. com efeito marcante da 
temperatura nessa faixa. À medida que a temperatura cresce a energia de ativ.ação cai 
consideravelmente, indicando que a reaçào quimica já não é a etapa predominante no 
processo. Na prática isso significa que a temperatura não precisa ser muito elevada 
para que resultados expressivos em termos de dissolução do ouro sejam alcançados. 
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Efeito da concentração de tiossulfato 

A taxa de dissolução de ouro em função da concentração de tiossulfato é 
mostrada na Figura 3. 

2.5F: ~ 
ii) 2 --- - ------------ - - - - - -- - - - - --- - --- - -- -

~ - -- - ----- - - ~/ - - - - - - - -g 1.5 - - --- -- - - - - - - --- / 

o . - -- - -~ 1 t--- -/'·--------- ------ - - - - - - -~ ~ - ~ - - ----- 1 
~ í ---~ Q: ------ ---- I 

o 0.2 
[Na2S203] (M) 

0.4 

Figura 3 - Efeito da concentração de tiossulfato sobre a taxa de dissolução de ouro em 

uma solução contendo CuS04 0.04M. NH40H 0,50 M. temperatura 300C e 

velocidade de rotação do disco 600 RPM . 

Percebe-se o marcante efei10 da concentração de tiossulfato, com a taxa 

aumentando progressivamente com o aumento de sua concentração. Entretanto, a 

estabilidade da solução de tiossulfato fica comprometida nessas concentrações 

elevadas além do que valores muito elevados podem ser considerados anti

econômicos. 

Efeito da concentração de cobre 

A presença de cobre é reconhecida como fundamental para a dissolução de ouro 

(e prata) em soluções de tiossulfato [7, 8, 9). A concentração ótima. bem como o seu 

exato papel, entretanto, ainda não são bem conhecidos. A Figura 4 mostra a taxa de 

dissolução de ouro em função da concentração de cobre [7]. 
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Figur4 4 - Eleito da concentração de cobre sobre a taxa global de dissolução de ouro 
em 0,25 M Na2S203; NH40H 0,50 M: temperatura 30°C; velocidade de rotação 600 
rpm. 

Vê-se que a taxa de dissolução é prejudicada se a concentração de cobre passa 
de um determinado valor (0,04M no presente caso). Estes resultados estão de acordo 
com o obtido por outros pesquisadores e a diminuição tem sido atribuída a um 
decréscimo da concentração de tiossulfato para formar o complexo de ouro conforme a 
reação abaixo[? ,8] 

É claro que, se esta reação é a predominante. o tiossulfato sendo consumido 

pelo cobre estará menos disponível para complexar o ouro do disco (e portanto de um 

eventual minério) . 

Efeito da concentração de amônia 

Sabe-se que a amônia é adicionada ao processo para manter o íon tiossulfato 

para sua reação com o ouro [7 .10]. O efeito da concentração de amônia pode ser visto 

na Figura 5. Este efeito foi ainda investigado em dois níveis de tiossulfato (0.1 M e 

0,4M) e 0,0 18M CuS04 a fim de investigar seu complexo efeito no processo. Ressalte

se que amônia é um lixiviante possível para o ouro, embora seu uso deva levar em 

consideração também a formação de aminas de cobre. 
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Figura 5 - Efeito da concentração de amônia sobre a taxa de dissolução do ouro em 
Na2S203 0,25M; CuS04 0,04 M; temperatura 300C e 600 rpm. 

Percebe-se que a dissolução de ouro cresce com a concentração de amonta. 
alcauçando um máximo a 0,05M. dentro das condições experimentais adotadas . 
Valores mais elevados são contraproducentes. sugerindo, neste caso um acúmulo de 
íons hidroxila que a reação abaixo 

4Au + 8S2032- + 2H20 + 02 = 4Au(S20J)23- + 40H-

É claro que nessas circunstâncias a lormação do complexo de ouro irá diminuir. 
Para concentrações de liossulfato mais elevadas. no cntanto, esse efeito não é 
observado como pode ser visto na Figura 6. Neste caso. uma maior dissolução de ouro 
foi alcançada para 0.7M NH40H, embora a concentração de cobre tenha sido 
diminuída para 0,0 I 8M. Este resultado indica a tormação da amina de cobre. 
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Figura 6 - Efeito da concentração de amônia sobre a dissolução de ouro em Na2S203 
OAM; CuS04 0.018 M; temperatura 300C e velocidade de rotação do disco 600 rpm. 

É interessante observar que. nas mesmas condições experimentais da Figura 5, 
mas com 0,1 M Na2S203 a maior dissolução de ouro foi obtida para uma concentração 
intermediária de amônia. Estes resultados são apresentados na Figura 7. onde se vê que 
os melhores resultados foram alcançados com O,SM NH40H. 

---&-- NH40H 0.3M 

-- NH40H 0.5M 

50 

Tempo (min.) 

Figura 7 - Efeito da concentração de amônia sobre a dissolução de ouro em Na2S203 
0,1 M: CuS04 0.018 M; temperatura 300C e velocidade de rotação do disco 600 rpm. 
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Nesta situação, o efeito causado pela reação citada anteriormente é 
provavelmente mais acentuado em concentrações mais elevadas de tiossulfato. o que 
indica, de fato, o intricado mecanismo que governa a dissolução de ouro em uma 
solução amoniacal de tiossulfato. 

ANÁLISE FATORIAL 

A análise fatorial realizada teve o objetivo de contribuir para uma melhor 
caracterização dos efeito de algumas das variáveis investigadas. O planejamento 
estatístico procura tomar a investigação científica mais eficiente e apresenta algumas 
características interessantes [ 11 . I 2]. 

• é um método sistematizado: 
• permite o estudo do efeito das interações entre si: 
• diminui de forma apreciável o fator subjetivo da análise: 
• não requer, em princípio. conhecimento tecnológico da possível influência 

das variáveis cm questão 

A análise dos resultados pode ser feita por meio do algoritmo de Yates. o qual é 
aplicado aos resultados obtidos dos testes. Um planejamento fatorial é apresentado 
com as variáveis formando as colunas de uma matri z (tabela) c os testes as linhas. A 
primeira coluna consiste de sinais sucessivos de + ou - . a segunda coluna de 
sucessivos pares de + e -. a terceira coluna de quatro s inais - seguidos de quatro sinais 
+ e assim por diante. Em geral. a coluna n possui 211-l sinais negativos seguidos de 2n
I sinais positivos . 

O cálculo de Yates foi realizado para as seguintes variáveis: 

A: [TS] O.IM 
0,4M 

8: [NH40H] O.SM 
0.7M 

C: [CuS04] 0.018M 
0.020M 

A Tabela I com o planejamento fatorial dos experimentos e os resultados 
correspondentes é apresentada a seguir. A resposta indicada é a taxa de dissolução do 
ouro obtida nas condições experimentais correspondentes. 
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Tabela I - Planejamento fatorial e resultados obtidos 

variáveis A B c Resposta Resposta ! 
testes RI R2 RI +R2 
I (-) 0.1 0,5 0,018 0,69 X 10-9 0,72 X 10-9 1,41 X 10-9 
2 a 0,4 0,5 O,Oill 0,21! x I 0-9 0,29 X I 0-9 0,57 X I 0-9 
3 b 0,1 0,7 O,Oill 0,31 )( 10-9 0,29 X 10-9 0,60 X 10-9 
4 ab 0,4 0,7 0.018 1,8 )( 10-9 1,9 X 10-9 3.7 )( 10-9 
5 c O, I 0,5 0,020 0,019 X 10-9 0,02 X 10-9 0,04 X I 0-9 
6 a c 0,4 0,5 0,020 0,33 X 10-9 0,3 I X 10-9 0,64 X 10-9 
7 bc 0,1 0,7 0.020 0,35 X 10-9 0,33 X I 0-9 0,68 X 10-9 
ll abc 0,4 0,7 0 ,020 0,85 X 10-9 0,81 X 10-9 1,66 X 10-9 

A análise das respostas é feita por meio do algoritmo de Yates. construído a partir da 
coluna RI + R2. A Tabela 2 a seguir apresenta a análise dos resultados obtidos. 

Tabela 2 - Análise das respostas obtidas do planejamento fàtorial por meio do 
algoritmo de Yatcs. 

NO RI+R2 Y-1 Y-2 Y-3 DM EFEITQ (Rl-R2) (RI- R2)2 -rcal Sig-
exp (xi0-9) (xi0-9) (xlo-9) (xi0-9) (xlo-9) (xi0-9) nif. 
I 1,4 1 1,98 6,28 9,30 1. 16 (-) -0,03 0.9x10·o.l :!23. I s 
:: 0,57 4,30 3.02 3,84 0.48 A -0,01 O, lxi0·-1 92.31 s 
3 0,60 0,68 2.26 3.98 0,50 B 0,02 0.4x I O· L I 96, 15 s 
4 3,70 2.34 1.58 4,32 0,54 AB -0.1 O, lxiO·IY 103,85 s 
5 0.04 -0,84 2,32 -3,26 -0.41 c -0.001 o. 1 x 1 o-LJ -78,85 N 
6 0,64 3,10 1,66 -0,68 -0,085 AC 0.02 0.4x I O· L I -16.35 N 
7 0,68 0,60 3,94 -0.66 -0,082 BC 0.02 0.4x I o-,!1 -15,80 N 

8 1,66 0,98 OJ8 -3,56 -0.44 ABC 0,04 1,6xiO·LI -84,61 N 
') . --

O valor tabelado para a influência da variável ou da interação das variáveis 
correspondentes com cp (número de experimentos)= 8, com significância a= 5% é de 

'••h = 2,31 

Os valores de tcal nos experimentos 5,6,7 e 8 são menores que o valor de -rtab . 
Isto indica que a influência da variável C e das interações que envolvem esta variável 
não é significativa (no nível de 5%). O sinal positivo na coluna DM (diferença média= 

}'2~, n) para os experimentos I, 2. 3 c 4 indica que a variável resposta (taxa de 

dissolução do ouro) aumenta com a mudança do valor da variável considerada (neste 
caso. [TS) e [NH40ll)) de seu nível inferior (0, I M TS e 0,5M NH40H) para o nível 
superior (0.4M TS c 0.7M Nll40H). O sinal negativo na mesma coluna para os 
experimentos 5. 6, 7 e 8 indica que a taxa de dissolução do ouro diminui com a 
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mudança do valor da variável considerada (neste caso. !CuS04]) de seu nível inferior 
(0.0 18M ) para o nível superior (0.020M ). 

A Tabela 3 mostra a intcração das variáveis A: [Na2S203] E B:[NH40H] c a 
análise destas com o objetivo de se maximizar a resposta (i.e. obter máxima disso lução 
de ouro) 

Tabela 3 -lntcração das variú\'eis [Na2S203] E B:[NH40II] 

EFEITO DM Y-1 Y-2 (Y-1)/2 
(xi0-9) (xi0-9) (X 10-9) (xi0-9) 

AB 0,54 1.04 2.<>X 1.34 
B 0,50 1.64 0.64 0.32 
A 0.48 -0.04 0.60 0.30 
(-) 1.16 0.68 0.7:. 0.36 

variávels B (cone. NH,OH ) 

nivets 0.5M 0.7M 

c:S 
v) ~ .; 

0.36 E-9 0,32 E-9 z o 
..; 
c: 
o 

~ .., - ..,. 
0,30 E-9 L_ _12_4!_-~-< o 

A Tabela 3 mostra que. para se ter um maior valor da variável resposta (taxa de 
dissolução do ouro). as variáveis A ( [Na2S203]) e B ( [NH40H]) devem permanect:r 
nos seus níveis superiores. dentro da faixa investigada .. 

A interaçào das variáveis A: [Na2S203] c C: I CuSO.!l e o efeito obtido são 
apresentados a seguir nas Tabelas 4. 

Tabela 4- lnteraçào das variáveis [Na2S203] e C: [CuS04] 

EFEITO DM Y-1 Y-'2 (Y-2)1'2 
(xto-9) (xto-9) '" 1 o-'>, <x to-9) 

AC -0.085 -0.49 1.1 4 0,57 

c -0.41 1.64 0.35 0.18 

A 0.48 -0.3'2 :..1 3 1.07 

( -) 1.16 0.68 1.00 0.50 
- - -
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variáveis c (cone. CuS04 ) 

niveis 0.018M o. 0 20M 

o 
,;; :E .; 

0,50 E-9 0.1 8 E-9 z ci 
..; 
1: 
o :E ~ ..,. 

1.07 E-9 0.5 7 E-9 c{ ci 

O resultado indica que. para se ter um maior valor na taxa de dissolução do ouro 

a variável C deve permanecer. preferencialmente. em seu nível inferior. Isto é mais um 
indicativo de que a prescnt;a do ~.:obre_ ainda que nccess:iria ao processo. deve ser 
monitorada continuamente. Concentrações elevadas. de fato . diminuem o rendimento 
do processo_ como foi visto nos resultados apresentados. 

O efeito conjunto da s vari úv;.:i s [3 : [NH40II j e C : I CuS0 -1] é apresentado na 
Tabela 5 

Tabela 5- lnteraç:ão das vari;1vci s [3: [NH40H J e C: I CuS0 -1! 

EFEITú DM Y-1 Y-: IY-2)12 
(xiO-'~i (X I0-9) X I0-(1 1 (xi0-9) 

BC -O.OX2 -0.49 Ir 0.58 
c -0.41 1.66 O.JJ 0.1 7 

B 0.50 -0.33 2.1 ~ I.OR 

(-1 l . l(l 0.6(1 0.9'1 OA 9 

variaveis c (cone. cuso.) 

niveis 0. 0 18M O, 0 20M 

o 
c!i. :E .. 0.50 E-9 o. 18 E-9 z ci 
..; 
1: 
o :E ~ ..,. 

1,07 E-9 O, 57 E-9 c{ ci 
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Neste caso, para que se tenha um maior valor na taxa de dissolução do ouro, 
deve-se manter a variável A no seu nível superior (0,4M) e a variável C no seu nível 
inferior (0,0 18M), para o intervalo investigado. É importante observar que, embora os 
resultados da análise fatorial confirmem os resultados obtidos anteriormente, a faixa de 
concentração de cobre investigada foi pequena Os resultados de testes adicionais em 
uma faixa mais ampla de investigação serão publicados oportunamente . 

CONCLUSÕES 

No presente trabalho utilizou-se a técnica do disco rotativo para a investigação 
do sistema tiossulfato para dissolução de ouro. Foi também feita uma análise fatorial 
através do algoritmo de Yates. Baseado nos resultados apresentados e na literatura 
pertinente podem ser apresentadas as seguintes conclusões: 

• a dissolução de ouro em solução amoniacal de tiossulfato é possível, mas apresenta 
um grau de complexidade elevado em razão das características físico-químicas dos 
reagentes envolvidos e a interação entre eles. 

• A temperatura é um tàtor importante até 30°C: a partir deste valor até 60°C a 
influência não é apreciável . o que pode ser considerado um fator positivo para 
trabalhos realizados em locais onde a temperatura ambiente permanece naquela 
faixa. 

• Tanto a presença de cobre como da amônia são fundamentais para o processo, mas a 
concentração de ambos não pode ser elevada sob pena de diminuição do rendimento 
do processo. Este fato foi confirmado também pelos resultados obtidos através da 
análise fatorial. 

• Embora o uso do cianeto seja a primeira opção para metalurgia extrativa do ouro, o 
tiossulfato deve ser também considerado em situações onde a concentração de cobre 
é elevada (e o consumo de cianeto pode se tomar proibitivo) [ 14 ]. 

Investigações futuras do sistema ouro-tiossulfato devem contemplar não só a 
aplicação em minérios pouco adequados ao processo de cianetação, mas também a 
recuperação do ouro após ser dissolvido. 
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SODIUM THIOSULPHATE GOLD LEACHING 

ABSTRACT 

Roberto de Barros Emery Trindade 
Themis Carageorgos 
Olavo Barbosa Filho 

Juliano Peres Barbosa 

Cyanidation is the conventional process to recovcr gold J'rom its ores. and it has been 
used with success for over one hundred years . Whilc being an crticicnt and well known 
process worldwide. it cannot be straightforward applicd to thc so called refractory ores 
such as carbonaceous and/or with a high coppcr contcnt. Besidcs. cyanide and its 
derivatives are highly toxic . Severa( studies have considered a solution of ammoniacal 
thiosulphate as a possiblc alternative lcaching reagem. specially to treat gold ores 
containing copper. 

ln the present work the in11uence of temperature and the conccntrations of 
thiosulphate. ammonium hydroxidc and copper sulphate on the gold dissolution is 
presented as well as a factorial design in two leveis and two possiblc reaction 
mechanisms. 

The results confirm that the system is in fact very complex and that there is a close 
relationship among the regent concentrations. Notwithstanding these aspects. 
thiosulphate is a reagent that can indeed find application. Subsequent investigations 
should consider tests with cyanicide ores and also the recovery of the god-thiosulphate 
complex from the solution. 

Key-words : sodium thiosulphatc: gold: factorial design 
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