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RESUMO
Iodeto e tiocianato são reagentes alternativos ao cianeto na lixiviação de ouro. A mistura desses dois reagentes produz um
efeito sinérgico no processo, o que aumenta significativamente o poder lixiviantc da solução. Isto é devido à fonnação de
espécies mistas, 12 SCN· e l(SCN) 2·, que at:uam como oxidantes e complcxantes do ouro. Este trabalho teve como objetivo
estudar soluções de iodeto-tiocianato, para identificar: espécies mistas envolvidas no processo, potencial elctroquírnico
de formação c tempo de vida médio dessas espécies. Foram usadas técnicas clctroquímicas para fonnação das espécies c
espectrofotometria para identificação das espécies fonnadas. Todos os testes foram realizados a 25°C, c pH 1,5. A faixa de
potencial onde ocorreu a formação das espécies ficou entre 0,591 c 0,741 V EN il (ENH = elctrodo nonnal de hidrogênio) .
O tempo de vida média das espécies foi de aproximadamente 70 horas. O potencial que apresentou o melhor resultado na
fonnação das espécies intermediárias está próximo do potencial obtido com o íon férrico , que é o oxidante nonnalmcnte
usado no processo de Iixiviação do ouro com o sistema misto SCN·fi·. A relativa estabilidade das espécies mistas colabora
para que este sistema seja tecnicamente viável na dissolução do ouro . Os resultados desta pesquisa servem de base para
estudos de lixiviação de ouro com o sistema misto iodeto-tiocianato.
PALAVRAS-CHAVE: tiocianato; iodeto; ouro; cletroquímica.

I. INTRODUÇÃO
Tiocianato é um pseudo-haleto que fonna íons complexos e produz rcaçõcs semelhantes às do iodeto. Uma vantagem
do sistema iodeto, em relação ao sistema tiocianato, é que as fonnas oxidadas 12 c I,· são relativamente estáveis em
água, o que não ocorre com as espécies equivalentes (SCN) 2 e (SCN) 3· Estas espécies são rapidamente hidrolisadas
c decompostas em sulfato e cianeto de hidrogênio (Barbosa Filho, 1991 ). A mistura iodo-tiocianato produz espécies
intermediárias relativamente estáveis, l 2SCN- e T(SCN) 2- (Lewis e Skoog, I 962; Long c Skoog, 1966).
Estudos realizados com pequenas adições de r- e/ou 12 cm soluções de fcrro(III)-tiocianato revelou um efeito sinérgico
na dissolução de ouro (Barbosa Filho e Monhemius, 1994 ). Este efeito sinérgico foi atribuído à participação das espécies
mistas iodeto-tiocianato no mecanismo de dissolução do ouro. A confinnação desse efeito na dissolução de ouro foi
apresentada por Machado ( 1999).
O presente trabalho tem por objetivo estudar o sistema misto iodcto-tiocianato através testes clctroquímicos, para
identificar as espécies mistas envolvidas no processo e o potencial de fonnação das mesmas .

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Os testes eletroquírnicos foram realizados em uma célula de três compartimentos. Como clctrodo de trabalho, usouse discos com diâmetro de 7 mm (área geométrica == 0,385 cm2 ) e os materiais testados foram ouro e carbono vítreo.
Uma placa de platina com área geométrica de 14 cm2 foi usada como contra-elctrodo. O cletrodo de referência foi o
de calomclano saturado (ECS), com um capilar de Luggin posicionado diretamcnte abaixo da superfície do cletrodo de
trabalho. O controle do potencial foi reali zado por um potenciostato, marca EG&G modelo 362. As respostas de corrente
e tensão foram monitoradas e armazenadas cm um microcomputador com interface PC Labcard modelo PCL-812 PG.
Os dados foram gerenciados pelo programa "Labtech- NOTEBOOKpro for Windows versão 9.03"_ A Figura I mostra o
esquema usado nos testes.
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Figura I -Esquema usado para os testes clctroquímicos (CE.- contra-clctrodo ; E.T.- elctrodo de trabalho; E.R.- clctrodo
de referência).
As análises cspcctrofotométricas foram realizadas no cspcctrofotômctro Lambda 12 da Perkin Elmer. Na preparação das
soluções foram usados reagentes de grau analítico e úgua purificada pelo sistema Milli-Q, da Milliporc Inc. Os elctrodos
de trabalho foram polidos com pasta de diamante de granulomctria j run, tratados com solução sulfocrômica e lavados
com úgua purificada. As soluções de iodeto c tiocianato foram preparadas imediatamente antes de cada experimento.
Em todos os testes usou-se co mo clctrólito de suporte uma solução de 0.2 M K2 S04 + 0.05 M H,SO,. com pH igual a
1.5. A condutividade medida deste clctrólito foi de .f5.2 mS .c nr 1 Antes dos testes cletroquímicos de voltamctria cíclica,
borbulhou-se nitrogênio pré-purificado (livre de oxigênio). por .fO minutos. para garantir uma desoxigenação da solução.
Durante os ensaios. manteve-se um lluxo de nitrogênio acima do nível da solução, a fun de garantir uma atmosfera
li\TC de oxigênio no interior da célula. Todos os testes foram rcali;.ados à temperatura ambiente (25" C). Para os testes
de voltamctria cíclica foi usada uma célula de 500 cm 3 • com clctrodo estacionéÍrio. As concentrações dos reagentes
Yariaram de 0.002 a 0.0 I M para o iodeto c de 0.05 a 0. 1O M para o tiocianato. As velocidades de varredura de potencial
,·ariaram de 10 a 200 mV.s 1• O potencial variou de 0.241 a l.l.fl VEN 11 . Em todos os testes eletroquímicos os potenciais
são indicados com rclaçilo ao cletrodo normal de hidrogê nio (ENH). cujo potencial foi obtido pela soma de 0,241 V ao
potencial medido pelo clctrodo de calomclano saturado (ECS).
No estudo combinando métodos clctroquímicos c cspcctrofotométricos. as soluções foram mantidas a um potencial
ftxo por uma hora . com retirada de amostra a cada lO minutos. Os testes fonun realizados em uma célula de 200 cm 3,
com clctrodo rotativo. As anúliscs das amostras foram realizadas no cspcctrofotômctro imediatamente após a retirada,
a ftm de dctcnninar os picos de absorção característicos c. com isto. identificar as espécies fonnadas. Os potenciais
aplicados variaram de O.<í.f I V1 N 11 a 0.7-+ I VE:-m; estes valores foram sclccionados com base nas varreduras anódicas dos
,·oltamogramas correspondendo ;I formação de espécies relevantes pam a lixiviação do ouro. Esta é, também, a faixa
alcançada nos testes de lixiviaçilo usando Fc(lll) como oxidante. Verificou-se. também. o tempo de vida dessas espécies
c as quantidades das espécies formadas cm função do tempo de imposição do potencial.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Voltametria Cíclica.
Verificou-se inicialmente o efeito da velocidade de varredura para os dois tipos de elctrodo de trabalho : carbono vítreo e
ouro. Usou-se uma concentração média dentro da faixa estudada, 0,075 M de tiocianato + 0,006 M de iodeto. A varredura
cíclica da soluçilo. considerada a primeira onda obtida. apresentou diversos voltamogramas.
Na Figura 2 são apresentados voltamogramas obtidos com um cletrodo de carbono vítreo. Tomando como base as
correlações entre as fonnas do voltamograma c o carútcr reversível/irreversível das reações (Adams. 1969; Brctt e Brett.
1993: Southampton Elcctrochcmistry Group. 1985). pode-se sugerir um sistema irreversível. Foi notado um aumento
na separação dos picos ;módicos com o aumento da velocidade de varredura, ou seja. a velocidade de transferência de
clétrons é insuficiente para manter a intcrfasc de rcação cm equilíbrio. Nas varreduras anódicas observa-se, a partir
de potenciais da ordem de 0.69 I V 1 ~ w o início de uma reação elctroquímica. Na faixa de potencial entre 0.641 e 0,841
VE, 11 ocorre um nítido pico de corrente. Quanto menor a velocidade de varredura, menor é o potencial de ocorrência dos
primeiros picos. Os picos de corrente situados na faixa de potencial entre 0.641 c 0.741 VENJJ têm interesse particular.
Eles correspondem ;I fonnaçilo das espécies l,(SCN)· c l(SCN);, como foi posteriormente confinnado através da análise
cspcctrofotométrica. De fato. aplicando esses \:alores de potenciais <Is soluções durante um período de tempo mais longo,
observou-se. através do s espectros dessas soluções assim expostas. que esses picos correspondem à fonnação das espécies
mistas de iodeto-tiocianato. como scr<Í moslrado no item seguinte.
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Figura 2- Voltamogramas cíclicos para a solução 0,075 M KSCN + 0,006 M KL cm clctrodo de trabalho de carbono
vítreo, e velocidades de varredura de potencial variando de lO a 200 mvs-1
A Figura 3 apresenta os voltamogramas para o eletrodo de tmbalho de ouro. Também podem ser observados os mesmos
picos anódicos que surgiram com o uso dos elctrodos de carbono vítreo. Todavia_ uma das características relevantes do
ouro, cm relação ao sistema misto ora estudado, é que as espécies mistas formadas são adsorvidas em sua superfície.
Isto pode ser observado nos voltamogramas (Figura 3) que apresentam pronunciados picos de dessorção nas varreduras
catódicas. Nos processos de lixiviação, a afinidade entre as espécies prodlv.idas c a superfície do metal tem grande
impo11ância na dissolução pois, juntamente com a oxidação do ouro, as espécies estarão disponíveis para a complcxação
com o ouro.
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Figura 3 - Voltamograma cíclico para a solução 0,075 M SCN- + 0,006 M L cm clctrodo de trabalho de ouro, para
velocidades de varredura de potencial variando de lO a 200 mVs·1•
Para o cletrodo de ouro, além da irreversibilidade do sistema c do processo de adsorção na superfície do clctrodo,
evidenciado pelo aumento dos picos catódicos, também pode ser notada (Figura 3) a presença de dois picos anódicos cm
todas as velocidades de varredura aplicadas. Quando foi usado o cletrodo de carbono vítreo (Figura 2), o segundo pico
anódico só foi notado nas velocidades mais baixas. Este segundo pico ;módico, antes da O.\idação do tiocianato, pode
estar relacionado a uma oxidação do iodo, confonnc mencionado pela literatura (Qi c Hiskcy, I 993) Com o uso do
cletrodo de ouro também não foi notada a vertiginosa subida de densidade de corrente, que ocorre para os cletrodos de
carbono vítreo, que está associada à oxidação do tiocianato.

I
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Com relação ao potencial de início da primeira reação clctroquímica na va rredura ;módica_ constatou-se valores de
potencial menores que os encontrados com o uso do cletrodo de cllrbono vítreo_pouco superior a 0,541 V1 N 11 e_ os picos
ficaram entre 0,641 c 0,741 VENII"
É interessante comparar os voltamogramas produzidos pelos clctrodos de carbono vítreo (Figura 2) c de ouro (Figura 3).
Para o carbono vítreo observa-se um pronunciado pico nas varreduras anódicas. porém com pequena tendência ú adsorção
das espécies produzidas na interface. Enquanto que para o cletrodo de ouro esses picos são mais discretos, embora

•
I

~-------------------------------------------------------------------------------1 ·
134
~

XIX ENTMME- Recife. Pernambuco- 2002.
tenham densidades de corrente com valores pró.\ilnos. Esse pequeno destaque que ocorre nos picos provavelmente
é devido <l dissoluçilo do ouro que começa a ocorrer juntamente com a fonnaçilo das espécies mistas. No eletrodo de
carbono vítreo mio há corrosilo. ocorre apenas a formaçilo das espécies c depois a O.\idaçilo do tiocianato.
A Yarredura cíclica de soluções com outras concentrações (0. 1 M + 0 ,002 M , O, I M SCN· + 0.0 l M 1· c 0,05 M SCN· +
0.0 l M I') apresentaram voltamogramas idênticos aos já mostrado para a concentração média (Figuras 2 c 3), variando
apenas a intensidade de corrente de acordo com a variaçilo da concentração dos reagentes, por isto nilo silo apresentados
neste trabalho.
Na Figura 4 são apresentados voltamogramas para três soluções distintas: (I) lU M SCN·. (2) 0,01 M J· e (3) 0,01 MI +
0.1 M SCN·. usando o clctrodo de carbono vítreo a uma velocidade de varredura de 200 m Vs· 1• Aspectos interessantes.
no que se refere ao comportamento dos reagentes. podem ser observados. Pelos vollamogramas, concluiu-se que as
rcaçõcs de O.\idaçilo C.\ibidas na supcr!Icic do elctrodo indicam processos irreversíveis (Adams, 1969; Brett c Breu.
1993: Southampton Elcctrochcmistry Group. 1985). A corrente dos picos mostra claramente a sinergia da influência da
mistura dos reagentes (Figura 4). ou seja. a mistura tiocianato - iodeto é mais ativa que a soma das atividades dos dois
reagentes quando considerados separadamente. Isto é causado. provavelmente. pela produção das espécies mistas I2SCN'
c I(SCN) ~- que foram determinadas cspcctrofotomctricamcntc, como será visto no próximo item 3.2. Esse efeito sinérgico.
que é detectado por voltamctria. mostra-se bem acentuado no processo de li.\iviaçilo de ouro (Machado, 1999).
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Figura 4- Voltamograma cíclico para as soluções (l) O, I M SCN·: (2) 0.0 l M

3.2. Estudo Combinando Métodos Eletroquímicos e Espectrofotométricos.
Como foi verificado pelos voltamogramas que a partir de potenciais pró :o-; imos a 0,641 VEN II começa a ocorrer uma rcação
cletroquímica. fi:--;ou-sc potenciais cm 0.641, 0,691 c 0.741 VENII para que se pudesse identificar as espécies formadas
durante a rcação clctrolítica. O tempo de imposição do potencial foi de 60 minutos e a cada 10 minutos retirou-se
amostras para análise das espécies mistas no cspcctrofotômctro. A fai.\a de comprimento de onda analisada foi 270-380
mn . Foram testadas soluções com as seguintes composições: (A) 0,075 M SCN- + 0.006 M r- (SCN'/1' = 12,5); (B) 0,05
M SCN· + 0.0 I M J- (SCN·fl· = 5): (C) 0. 10 M SCN· + 0.002 MI- (SCN-fl· = 50).
Para um potencial ft:--;o de 0.641 V1 Nw os espectros de absorção nilo apresentaram nenhum pico caracteristico para as
soluções (A). (B) c (C). o que indica que o potencial não é suficiente para a fonnação das espécies mistas cm quantidades
aprcciilveis. Quando foi imposto um potencial de O. 741 VEN H' o espectro de absorçilo mostrou-se muito irregular para
as soluções A c B. não apresentando nenhum pico característico. Apenas para a soluçilo C obteve-se um espectro bem
definido com um pico de adsorçilo ao redor de 303 nm (Figura 5) .
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Figura 5- Espectros de absorção da solução (C) (0, 1 M SCN· + 0.002 M I') submetida a um potencial de 0,741 VEN H'
com eletrodo de carbono vítreo, onde o tempo de imposição do potencial variou de I O a úO minutos.( I = 10 min . 2 = 20
min. , 3 = 30 min .. 4 = 40 min .. 5 = 50 min . c(> =(>() min.)
Com o potencia l de 0.691 V ENH obtiveram-se espectros bem definidos na s três soluções testadas Para a solução (A)
(Figura 6) os picos de absorção ficaram ao redor de 300 nm. No caso da solução (C). as curvas de adsorção foram
idênticas às obtidas com o pote ncial de 0,741 V ENH' apenas co m menores intensidades de absorção. com 60 minutos
atingiu-se 0,548 abs., cm 303 run .
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Figura 6- Espectros de absorção da solução (A) (0,075 M SCN· + 0.00() M I') subme tida a um potencial de O.ó91
VENH'

com cletrodo de carbono vítreo, onde o tempo de imposição do potencial variou de 10 a()() minutos.( I = lO min ..
2 = 20 min., 3 = 30 min. , 4 = 40 min ., 5 =50 min. c()=(>() min)

Para a solução (B), os espectros tiveram uma fonna regular até 30 minutos (Figura 7). Com um tempo maior de imposição
de potencial as curvas ficaram sem picos característicos. Pode-se notar também o início de fonnaç;1o de um segundo pi co
de absorção, o que faz com que a curva fique parecida com o espectro do iodeto puro (Figura 8). No caso do iodeto puro,
os picos de adsorção característicos estão ao redor de 290 nm c de 350 nm. Para a soluçi'ío (B). o pico que se destaca
está em 292 run.
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Fi~ura 7- Espectros de absorçiio da soluçiio B (0,05 M SCN- + 0.01 MI-) submetida a um potencial de 0,691 VE NH'
com clctrodo de carbono vítreo. onde o tempo de imposiçiio do potencial variou de 10 a 30 minutos.(obs.: I = lO min. , 2
= 20 min .. 3 = 30 min )
2,2.-------------------------------------~

270 280 290 300 310 320 D O 340 350 3&l 370 380
C on:1pri rt~eh t o de olr, dl (h n:

Figura 8 - Espectros de absorçiio de uma soluçiio 0.006 M 1· submetida a um potencial de 0,69 1 VENII' com elctrodo de
carbono vítreo. onde o tempo de imposiçilo do potencial variou de lO a 60 minutos. ( 1 = 10 min., 2 = 20 rnin. , 3 = 30
min. , 4 = 40 min. , 5 = 50 min. c 6 = 60 min.)

A partir dos resultados obtidos. verificou-se que quanto maior a rclaçiio tiocianato/iodcto maior a predominância das
espécies mistas de iodcto-tiocianato. pois os comprimentos de onda que caracterizam essas espécies são 302 e 303
nm (Lewis c Skoog, I%2: Long c Skoog. I%6) Quando essa rclaçiio é pequena . notou-se que as espécies de iodeto
predominam. jú que os picos ocorrem próximos aos que siio característicos do iodeto. 290 c 350 nm (Wang et ai.. 1996 ).
Considerando o potencial aplicado. pode-se notar que a quantidade das espécies aumenta com o tempo c com o aumento
do potencial. Mas. com um potencial superior a 0,741 V EN H começa a haver degradação das espécies c não é possível
caracterizú-las pelos picos apresentados na rcgiiio do ultravioleta. Para as maiores razões SCN-JI· consegue-se uma maior
estabilidade das espécies mistas a potenciais mais elevados.
Para verificar o tempo de vida das espécies formadas, as soluções (A), após a aplicaçilo do potencial 0,69 I V EN H por 60
minutos. foram guardadas c analisadas cm tempos aleatórios. As an{Jlises consistiram de varredura espectrofotométrica
na mesma faixa de comprimento de onda feita antcrionncntc. A quantidade das espécies foi comparada em função
do valor de absorção no comprimento de onda do pico caracteristico. Foram realizadas medições em três amostras,
preparadas através da imposiçilo de potencial por diferentes cletrodos (CV, Pt, Au), por um período de 5 dias. Em todas
as análises os espectros mantiveram a mesma forma do espectro de absorçilo. com o mesmo pico caracteristico. Após
uma hora. o decaimento em absorçüo do pico característico das espécies l 2SCN· e I(SCN),-(300 nm) foi de 0,7% e, exibiu
uma meia-vida de (>8.72 horas.
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4. CONCLUSÕES
Com a aplicação de potenciais acima de 0,591 VENH verificou-se o inicio de uma rcaçilo anódica . A fonnação das espécies
mistas de tiocianato-iodeto , provavelmente I2SCN· e l(SCN) 2-, começa a ocorrer a partir deste potencial. Mas. só com
potenciais próximos a 0,691 V EN H conseguiu-se detectar, espcctrofotomctricamcntc, quantidades significativas das
espécies mistas, que têm pico de absorção máxima ao redor de 300 nm
Pelos voltamo gramas constatou-se que os processos são irreversíveis. Nas comparações dos vollamogramas das soluções
de tiocianato c iodeto, verificou-se que a corrente dos picos é sinergcticamcntc influenciada pela mistura. sendo a mistura
de tiocianato com iodeto mais ativa que quando cm separado.

1,;

A intcração das espécies mistas com o ouro é favorecida devido à adsorção dessas espécies que foi constatada nos
voltamo gramas com elctrodo de ouro. Esta adsorção irá auxiliar o processo de lixiviação do ouro.
A razão molar das concentrações de liocianato/iodeto mostrou ter uma inlluência signiftcativa na produção dos complexos
mistos. Quanto maior essa razclo, maior a estabilidade das espécies mistas cm potenciais acima de 0.741 VF.Nw
Com relação à estabilidade das espécies mistas cm função do tempo , verificou-se um decaimento de 0,7 % cm uma hora
c a meia-vida de 68 horas, o que mostra uma estabilidade significativa. Observou-se também uma maior velocidade na
dcgradaçflo dessas espécies quando as amostras eram expostas continuamente ao comprimento de onda característico das
espécies (aproximadamente 300 nm), caracteri;~ando um fenômeno de fotocatúlise.
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