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RESUMO
A moti,·aç;lo para pesquisas de reagentes alternativos ao cianeto é devida niio só aos aspectos ambientais mas também pela
ocorrencia de minérios de ouro onde o processo de cianctaç:lo convencional nilo é eficiente. O tiocianato c o iodeto tem
sido estudados. separadamente. como possíveis li:-;iviantcs alternativos. Além da menor to:-;icidadcs desses reagentes. cm
rclaç:1o ao cianeto. apresentam um bom desempenho cm meio úcido. Um fato importante a ser destacado no sistema misto
é o efeito sinérgico que produ;. um aumento significativo na dissoluçào de ouro. O objctivo deste trabalho foi estudar
a li.\iviaçiio de ouro. cm meio úcido. com o sistema misto iodcto-tiocianato. utili zando-se íons férricos como o:-;idantcs
primúrios. Os testes foram rcali;.ados com disco rotativo Todas as soluções foram preparadas com úgua destilada c
dcioni;.ada c os reagentes usados foram de purc1~1 analítica. Este estudo investigou o efeito dos seguintes parámctros:
concentrações iniciais de iodeto. tiocianato c íons férricos: pH c temperatura. As anúliscs de ouro foram realizadas por
absorç;1o atómica . Os resultados s;1o apresentados cm gr;íflcos relacionando quantidade de ouro dissolvido por tempo de
li:-;iviaç:1o. O sistema misto iodcto-tiocianato mostrou uma considcdvcl cfldcia na li:-;iviaçào de ouro. Obteve-se ta:-;as
da ordem de 10 " mol.cnr'.s·1 nas seguintes condições: lO·' M 1·. 10· 1 M SCN·. 5.5" 10·' M Fc(ll[). 25"C pH 1.5
PALAVRAS-CHAVE ouro: li.\iviaç;lo: iodeto: tiocianato: hidromctalurgia.

l. INTRODlJÇÃO
Tiocianato c iodeto s:lo reagentes alternativos para li:-;iviaç;lo de ouro. Embora a li:-;ivaçào com cianeto permaneça
como a principal opç:lo para o tratamento de minérios de ouro. c.\istcm alguns inconvenientes como to.\icidadc. ta:-;a de
li:-;iviaçào bai.\a c ineficiência para minérios rcfratúrios. Esses fatores tem incentivado a pesquisa de reagentes alternativos
ao cianeto. Vúrios métodos pant tratamento de minérios de ouro têm sido revisados c discutidos por muitos pesquisadores
nos últimos anos (Haquc. 1987: von Michaelis. 1987: Hiskcy c Atluri. 1988 ; Yannopoulos, 1991 : Marsdcm c Housc.
199] : Sparrow c Woodcock, 1995)
A dissoluçilo do ouro por tiocianato j <:t' é conhecida desde o início do século passado (White, 1905). Mas somente após
oitenta anos seu uso começou a ser pesquisado novamente (Ficming, 1986 ). O tiocianato dissolve o ouro cm soluções
úcidas como complc.\os aniônicos auroso. Au(SCN),·. c iturico. Au(SCN) 1·• São necessários potenciais de o.\idaçiio
da ordem de (,00-700 m V que podem ser obtidos com agentes o.\id;mtcs solúveis. tais como íons férricos (Barbosa
Filho c Monhcmius. 1989). O tiocianato mio é tiio tó.\ico quanto o cianeto c pode ser usado para minérios refrat{trios.
Kholmogorov ct ai. (2002) estudaram a li.\iviaçiio de concentrados de arscnopirita com KSCN c obtiveram mais de 95'Y.,
de recuperação de ouro.
Os halctos apresentam propriedades especiais para a dissoluçilo de minérios c concentrados de ouro, formando complc.\os
de ouro (I) c ouro (III) com os íons cloreto. brometo c iodeto. Em soluções aquosas, a estabilidade dos complc:-;os ourohalcto é maior para o iodeto . a vantagem do iodo sobre o cloro c o bromo é que a li:-;iviação pode ser condu;.ida sobre uma
fai:-;a de pH mais ampla (Kclsall ct ai.. 1991 ). Angclidis c Kydros ( 1995) estudaram a dissoluçiio de ouro de concentrados
de arscnopirita usando soluções de iodo-iodeto como lixiviantc. c encontraram uma dissolução nípida e sclctiva.
O tiocianato é um pscudo-halcto. formando íons complc.\os c produzindo rcaçõcs semelhantes c'ts do iodeto . Uma
vantagem do sistema iodeto cm rclaç<io ao sistema tiocianato é que as formas oxidadas r, c r,· silo relativamente estáveis
cm {tgua. As espécies equivalentes (SCN), c (SCN); hidrolisam rapidamente c decompõem-se cm sulfato c cianeto
de hidrogênio (Barbosa Filho. 1991 ). A mi-stura iodo-tiocianato produz espécies intcnncdiárias relativamente cstitvcis.
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l 2SCN- c I(SCN) 2- (Lewis c Skoog, 1962: Long c Skoog. 1%6: Machado. 19Y9).
Estudos realizados com pequenas adições de I- e/ou 12 cm soluções de fcrro(lll)-tiocianato revelou um efeito sinérgico
na dissolução de ouro (Barbosa Filho, 199 1; Barbosa Filho c Monhcmius, 1994 ). Este efeito sinérg ico foi atribuído
à participação das espécies mistas iodcto-tiocianato no mecanismo de dissolução do ouro. -Monhcmius c Ball ( 1995)
estudaram a lixiviação de minérios de ouro com o sistema misto 1-SCN-Fc(lll). Em comparação com a tiouréia c o
cianeto, o sistema nústo apresentou resultados bem melhores que a tiouréia c tão bons ou melhores que o cianeto. com
consumo menor que I kg de tiocianato por tonelada de minério.
O objetivo do presente trabalho foi estudar o sistema misto iodcto-tiocianato para dissolução de ouro cm meio ácido.
utilizando íons férricos como oxidante prim<írio.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Os experimentos de lixiviação foram realizados com um sistema para disco rotativo marca Oxford. O sistema é composto
de: controlador eletrónico da velocidade de rotação. motor agitador c haste onde fica . embutido na extremidade. o disco
de ouro com 99 ,99% de pureza c 12 mm de diflmctro. Também foram usados medidores de pH c potencial redox. banho
d 'água com controle de temperatura c um reator de vidro de 250 cm 3
A superficic do disco de ouro foi polida. com pasta de diamante de J fim. c enxaguada antes de cada teste. Todos os
reagentes usados nesta pesquisa foram de grau analítico . As soluções foram preparadas com úgua destilada c dcioni;.ada.
Soluções de tiocianato c iodeto foram preparadas imediatamente antes de cada teste. c acidificadas com uma soluç<1o
estoque de 1 M de ácido sulfúrico. para ajustar o pH inicial. O inicio dos testes era contado no momento cm que se
acionava o disco rotativo. Isto ocorria logo após a adição do ferro (lll). que era feito a partir de uma solução estoque de
sulfato férrico l, l M. Amostras foram retiradas c m intervalos rcglJlarcs para amílisc. As análises de ouro foram realÍI.a das
cm um espectrómetro de absorção atómica da marca Pcrkin Elmer (modelo 3300).

t
Uma série de testes foi programada onde cada parâmetro variou um de cada vez. As faixas de valores para cada uma das
variáveis investigadas foram os seguintes: concentração inicial de tiocianato (l.cro a 0.1 M): concentração inicial de iodeto
(zero a 0,0 l M) ; concentração inicial de ferro (IJI) (zero a 0,055 M): pH inicial da solução ( 1.0 a 2Jl): c temperatura ( 15 a
55" C). O tempo de duração dos testes foi de 60 minutos. o volume inicial da solução 200 cm' c a velocidade de rotação
do disco 720 rpm. As condições básicas foram 0,075M, 0,006M, O,OJJM, pH 1,5 c 25"C.

'

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Efeito da Concentração Inicial de Iodeto.
Os resultados dos testes com seis concentrações iniciais de iodeto estão apresentados na Figura I. As velocidades de
dissolução de ouro , calculadas a partir da Figura 1, estão na Tabela 1.
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Figura 1 -Efeito da concentração inicial de iodeto na dissolução de ouro para as concentrações iniciais de 0.075 M
SCN- c 0,033 M Fe(Hl); pH 1,5; 720 rpm; e 25 ''C.
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Tabela I -Efeito da conccntraçilo inicial de iodeto na velocidade de dissoluçilo de ouro.
Conccntraçilo inicial de
Velocidade de dissolução
Coeficiente de correlação
____ jQ~Ç!Q_(Iylj_ ___________________ l_(~l}9l.c_l}L,§~ 1 2.-- --··
O
Ul3 x. I<Y'
0.002
2.04 X. J0· 9
0.004
4.03 X. fO·"
o.006
4.85 X. JO·"
0 .008
5J8 X. 10"9
0,01
6_44 X J0· 9

------·

____________ __line_<IL(B:L_______ _
0.9920
0.9809
0.0024
0,9032
0.9852
0.9953

-·-----·--

--·-~·------··.-,-...

Verificou-se um aumento progressivo na dissoluçilo de ouro com o aumento da concentração de iodeto. Também se
obscl\ ou uma diminuiçilo no potencial com o aumento da concentraç<lo inicial de iodeto. Esta queda de potencial,
provavelmente diminuiu a dcgradaç<lo do tiocianato f<vcndo com que ficasse disponível uma maior quantidade de
complcxantc para aluar na dissoluçélo do ouro. O aumento da velocidade de dissolução de ouro observada na Tabela I foi
de 6.25 vezes quando a conccntraçélo inicial de iodeto variou de zero a 0.0 I M c de 2,2 vezes para variação de 0.002 a
0.01 M 1·.

3.2. Efeito da Concentração Inicial de Tiocianato.
O efeito da concentraçélo inicial de tiocianato na velocidade de dissolução do ouro está ilustrado na Figura 2. As
velocidades de dissoluç<lo de ouro, calculadas a pai1ir das curvas da Figura 2, estão na Tabela 11.
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Figura 2- Efeito da conccntraçilo de tiocianato na dissoluç<lo de ouro para as seguintes condições: 0.006 M r·. 0,033
M Fc (lll). pH I ,5, 720 rpm, 25°C.
Tabela II -Velocidades de dissoluçélo de ouro em funçilo da concentraçélo inicial de tiocianato.

Conccntraçilo inicial de
tiocianatQ_(mol.dnr')
0
0.05
(J.(l625
0.075
0.0825
0,1

Velocidade de dissolução
J (mol.cm·2 s.1)
0,84 X
3.73 X.
4, 13:\
4,85 X
4, 73 x.
4.06 x.

J0·9
10"
10 "
J()"''
tO·"
IO"

Coeficiente de correlaçélo
linear (R 2 )
0.9976
0,9882
0,9915
0,9932
O, 0913
O. 9873

Pode ser notada uma melhora significativa na velocidade de dissoluç<lo de ouro com a adiçilo de tiocianato na soluçilo
de iodeto . ObsCf\IOu-se também que ocorreu uma pequena diminuiçilo na velocidade de dissoluçilo quando a ra;.élo
tiocianato/iodeto foi superior a 12.5. Analisando a Tabela II constata-se um aumento de 4,8 vezes na dissoluç<lo de ouro
quando a concentraçélo inicial de tiocianato variou de zero a O, I M, c de apenas 8'Yo para a variaçélo de 0,05 a O, I M SCN·
.As variações de potencial nilo foram significativas com a variação da concentração inicial de tiocianato de 0.05 a ll.l M
(Figura 2) .
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3.3. Efeito da concentração inicial de ferro (III).
A concentração inicial de fcrro(III) não apresentou uma influência marcante na dissolução de ouro (Figura J ). Apenas
para a concentração mais baixa, 0,011 M Fe(lii). observou-se um maior desvio cm rclaç<1o aos resultados obtidos com as
outras concentrações. Sem adição de Fe(III) não ocorre a dissolução do ouro c o potencial medido foi de 521 mV Pela
Tabela TIL verifica-se que com um aumento de 5 vezes na concentração de íons férricos obteve-se um aumento de Jo<y,,
na velocidade de dissolução. Com a variação da concentração de íons férricos de O.OH para 0.055 M. constatou-se um
pequeno decréscimo na velocidade de dissolução. Isto provavelmente ocon·eu devido ú maior complexação que ocorre
dos íons tiocianatocomo ferro (Barbosa Filho. 1991). Quanto maior<t quantidade de Fe(lll) menor é a %de Fe(ll) o que
implica cm uma maior disponibilidade de íons fénicos para complcxar com o tiocianato . diminuindo assim o número de
espécies ativas para reagir com o ouro.
Tabela III- Velocidades de dissolução de ouro cm função da concentração inicial de íons fénicos.
Concentração iniciai de
Velocidade 'd"c dissolução
Coeficiente de correlação
___ __!iQç_@I}_ªj.Q_( tnoLili_!1J __________ .__Lú_nol. cm~=-5~------------- Jj ~~~ (J3.')_ __ __ _
0.011
].96 X 10''
0.9<J5R
0.022
4.80 X lo-''
0.9<Ji7
0,03J
4.85 X lo-''
0.9<JJ2
0,044
5.27 x IO"'
O. <JRJ6
O.<JR25
0.055
5.15xl0 "
4,5 - ----·-- - - -·· ---·-·· --·--···· ---- ---··· - -··
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Figura 3- Efeito da concentração de Fc(IIl) na quantidade de ouro dissolvido. Demais condições: 0.006 M L
0,075 M SCN·, pH L5. 720 rpm. 25 °C.

3.4. Efeito do pH.
Investigou-se três valores de pH inicial da solução I, 1,5 c 2, os resultados estão apresentados na Figura 4. As velocidades
calculadas nestes testes estão na Tabela IV A maior velocidade de dissoluç;1o foi obtida cm pH 1.0. onde foram alcançados
potenciais mais elevados. Com o aumento do pH ocorre uma diminuição nos potenciais medidos c conseqüentemente
uma menor velocidade na dissoluç:1o do ouro. A variação de pH de 2 para I ocasionou um aumento de 40% na velocidade
de dissolução do ouro.
Tabela IV- Velocidades de dissolução de ouro cm função do pH inicial d;t soluç:"ío .
VclÕc idadcdc disso IUÇ<lo ------CocficTê~llc êic'êü·~;:c·,:~ç{lõ I inca r
pH inicial
_ _L(moLç_tl!.:~ ~L ----·---(f3.~)
4.14 X 10"'
0.982<)
2.0
().<J<J.)2
1_5
4,85 X 10 ''
___ __ _!.~0_ _ _ _ _ _ ____5~__8_1 _x_I_O__,)_ _ _ _ _ __ .
O.<J<J74

- ---
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Figura 4- Efeito do pH na dissolução do ouro . Demais condições: 0.006 M r-. <Ul75 M SCN'. O.<l33 M Fc(lll).

720rpm,25 °C.

3.5. Efeito da temperatura.
A temperatura foi estudada na fai:...:a de 15 a 55" C. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 5, onde a quantidade
de ouro dissolvida. cm miligramas. está cm função do tempo. cm minutos. A partir desta figura foram calculadas as
velocidades de dissolução de ouro (J). cm mol.cm 2 s· 1 (Tabela V).
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FiguraS- Efeito da temperatura na dissolução do ouro. Demais condições: 0,006 M J·, 0,075 M SCN , 0.033 M Fc(fll),

pH 1.5. 720 rpm.
Analisando a Figura 5 c os valores obtidos para velocidade de dissolução de ouro (Tabela V) verificou-se que ocorre
um aumento da \'Clocidadc até a temperatura de 35" C. A partir deste ponto, com o aumento da temperatura ocorre uma
diminuição desta velocidade. Na verdade. estes resultados só podem ser devidamente interpretados quando se percebe que
o sistema estudado é composto por vários processos que estão acontecendo simultaneamente. Estes processos incluem
a auto-redução dos complc:...:os, a produção de espécies mistas, a própria decomposição destas espécies por hjdrólisc (a
qual depende da temperatura) c a aç;1o destas espécies mistas causando a dissolução c comple:...:ação do ouro. Deve-se
considerar que cada um desses processos possui uma energia de ativação inerente e um padrilo intrínseco de respostas cm
rclaçilo ús variações de temperatura . Portanto. os resultados cm tcnnos de dissoluçilo de ouro silo, na verdade, resullantcs
de todos estes processos simult;lncos. Conseqüentemente. a resposta do sistema às vadações de tempemtura é, de fato . a
resultante das respostas de cada um destes processos individuais a estas variações. Em termos de uma observação direta,
mediante as leituras de potenciais. verifica-se que a diminuição da velocidade de dissoluçilo de ouro é devida à diminuição
do potencial do sistema que decresce até se situar numa rcgiilo onde há uma menor fonnaçilo dos complexos de ouro.
Foi \'erificado também. que a redução do Fc(III) ocorre com maior intensidade c cm menor tempo com o aumento da
temperatura. Isto cst<í relacionado com a diminuição do potencial do sistema. Em potenciais mais baixos há uma menor
formação das espécies mistas de iodcto-tiocianato. o que provavelmente diminui a capacidade do sistema de dissolver o
ouro.

129

Machado. A.O D.Y.: Barbosa Filho, O.

Tabela V- Velocidades de dissoluçiio de ouro cm função da temperatura.
.
- _ .
Velocidade de lixiviação
Temperatura ("C)
r
_ 1\
Coeficiente de corrclaçao hncar (R-)
-----"-!.!!º-..S_I~Ls:_.l
1
__ _ _ ________ ________ ____ _ ______ _ ___ ___________ _____ _
____ __________ _
1
15
3,94 X )()"'
0,9979
25
4,85 X 10·9
0.99.\2
35
5.02 x to·"
o.9sn
45
4.67 x to·"
0.9778
4,24 X ) O"'
55
0.9728
7

7

3.6. Efeito Sinérgico.
Para verificar o efeito sinérgico do sistema misto foram realizados testes com iodeto (lO 1 M Kl) c tiocianato (I ()·1 M
KSCN). separadamente, c comparado com o sistema misto (l 0·2 M Kl + l 0· 1 M KSCN). Os resultados s<1o apresentados
na Figuras 6. Para registrar o poder de dissoluçi'ío destas soluções. foram rcali;.adas micrografias da superfície do disco de
ouro no microscópio clctrônico de varredura, que aparecem nas Figura ú.20.
Para todos os testes foram fixadas as seguintes condições:
• pH inicial = I ,5
• concentração inicial de ferro(Ill) = 0,055 M
• tempo de ataque = 90 minutos
• velocidade de rotaçi'ío = 720 rpm
• temperatura 25" C.
As velocidades de dissolução de ouro são apresentadas na Tabela 6.1 O. Pode ser observado um considcrúvcl aumento na
velocidade de dissolução do ouro quando é usado o sistema misto . Estes aumentos s<lo de .1.5 vc;.cs. quando comparados
com o sistema iodeto, e de 31 vezes. quando a comparaçiio é feita com o sistema tiocianato.
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Figura 6 - Comparaçiio entre os sistemas iodeto ( lo- 2 M I'), tiocianato ( l 0·1 M SCN- ) c iodcto-tiocia nato ( l 0-1 M l + lO :
M SCN'). Demais condições: 0.055 M Fc(lll). 720 rpm. pH l .5 . 25nc.
Tabela VI- Velocidades de dissoluç;1o de ouro cm funç<lo do meio li-.;iviantc
Concentraçiio do Reagente
Velocidade de dissoluç;1o
Coeficiente de co rrelaç;lo linear
_____________(t0)_____________ j_(!_1l_QLÇI1_l:~~~) __ __ _ __ _______..... -- ---- (I{') ------ 1o-'
1, 99 x to·"
o_9960
10 1 (SCN-)
2.24 X 10 10
0.98.\l

cn

2

1

I0- (I')+ J0· (SCN')

7,0.\ x lO"'

·----~Y897

- - --- - -

O grande efeito sinérgico do sistema misto fica evidente pela quantidade de ouro dissolvido (Figura ú) c 'clocidadc de
dissoluçiio (Tabela VI) É interessante mencionar que este efei to sinérgico também foi detectado através de experimentos
elctroquímicos (Machado. l 999).
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4. CONCLUSÕES.
O sistema misto iodcto-tiocianato mostrou uma considerável cficúcia na dissolução de ouro. De fato, foram obtidas taxas
da ordem de O. 7 x 10-x mol.cnr 2 s'. cm temperatura ambiente (2SO C) c pH 1,5. utilizando-se concentrações iniciais de 10·2
M r- . JO·' M SCN- c 5.5 x 10·2 M Fc(lll). Esses resultados indicam que o sistema é uma alternativa tecnicamente viável
para a dissolução do ouro no processo de lixiviação. Também foi observado o efeito sinérgico que o sistema misto produz.
Dentre os fatores estudados. a concentração inicial de iodeto mostrou-se o mais intlucntc. A velocidade de dissolução
aumentou cm 6.25 vc1.cs para uma variação de 1.cro a l o- 2 M de iodeto.
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