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Um dos problemas relativos ao uso de cianeto na extração de ouro res ide na sua toxidade, o que tem motivado
preocupações crescentes, particularmente em áreas onde é exercido um maior controle ambiental. Assim, vários
estudos com agentes lixiviantes altern ativos têm sido realizados nos últimos anos, entre eles a tiouréia, o
tiocianato, o tiossulfato, os haletos, etc. Dentre estes o tiossulfato apresenta características interessantes como,
por exemplo, operar em pH alcalino (:::: 10) e utilizar oxigénio (ar) como agente oxidante. Entre as suas
potenciais aplicações inclui-se o tratamento de minérios ou concentrados com alto teor de cobre.
A presença do cobre em solução é fundamental, mas sua concentração não pode ser muito alta devido à
formação de um complexo de cobre com tiossulfato. Este complexo causa a queda da concentração de tiossulfato
em solução, consequentemente, gerando uma queda na taxa de dissolução de ouro.
O sistema tiossulfato - ouro apresenta um grau de complexidade muito grande, ainda existe muita controvérsia
sobre os mecanismos de reação e o papel do cobre e amônia nas reações. Portanto, devido à complexidade das
soluções de tiossulfato amoniacal contendo cobre o presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo
termodinâmico para entender melhor a físico-química deste sistema. Foram calculados diagramas Eh-pH dos
sistemas ouro-tiossulfato-amônia e cobre-tiossulfato-amônia e curvas de distribuição de complexos relevantes.
Os programas HSC Chemistry versão 2.03 e Microsoft Excel foram utilizados para os cálculos dos diagramas.
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INTRODUÇÃO

O sistema tiossulfato - ouro apresenta um grau Je complcxiuadc muito grande, ainda ex iste muita
controvérsia sobre os mecanismos de reação c o papel do cobre e amõnia nas reações. Uma Jas características
marcantes do presente estudo é o uso de Jiagramas metaestáveis. Diagramas mctaestúveis podem ser gerauos
onde a complexação do metal pelo ligante ocorre em potenciais mais elevados do que os necessários para ox idar
o ligante. Contudo, uma exigência básica é que se assuma a condição de quase equilíbrio para o cálculo dos
diagramas, hipótese esta bastante factível em virtude das velocidades muito baixas de decomposição oxidativa
do tiossulfato nas condições exi stentes nas soluções de lixiviação (Barbosa-Filho: 1991, Zipperian: v.l9, 365).

METODOLOGIA

Foram calculados diagramas Eh-pH e curvas de distribuição das séries de complexos relevantes, todos a
25°C e latm, com objetivo de investigar o comportamento do sistema tiossulfato para a lixiviação do ouro. Para
o cálculo dos diagramas, os coeficientes de atividade das espécies foram considerados unitários possibilitando
assim, considerar a atividade equivalente à concentração das espécies estudadas. Nos cálculos dos diagramas de
distribuição foram utilizados apenas complexos homogêneos e mononucleares do metal com o ligante. Os dados
termodinâmicos utilizados foram de diversas fontes que estão citadas nas referências (Bard: 1983; Lange: 1967;
Pourbaix: 1963; Ravaglia: 2001; Smith: 1976; Wagman: 1969). Os programas HSC Chemistry, produzido pela
Outokumpu Research Oy, e o Microsoft Excel, produzido pela Microsoft foram utilizados para calcular os
diagramas Eh-pH e de distribuição, respectivamente.

ASPECTOS QUÍMICOS E TERMODINÂMICOS DO SISTEMA S- H2 0

O ácido tiossulfúrico, H 2S20 3, é muito instável e na temperatura ambiente se decompõe prontamente em
H 2S e S0 3. Reações secundárias, especialmente em presença de H 20 , dão origem aS, S0 2 e ácidos politiônicos
(Ohlweiler: 1973). O íon tiossulfato, S20t, contém um átomo de enxofre e três de oxigênio tetraedricamente
dispostos em tomo de outro átomo de enxofre.
Apenas uma série de tiossulfatos, a dos sais normais, M12S 20 3, é conhecida. Os tiossulfatos alcalinos e
alcalinos-terrosas são comumente hidratados, exceto os de amónio, de chumbo, de prata e de tálio(I). A maior
parte dos tiossulfatos é muito solúvel, com exceção dos sais de chumbo, de prata e de tálio(l). As soluções
aquosas são bastante estáveis a frio e em ausência de ar (Ohlweiler: 1973).
Os tiossulfatos são decompostos pelos ácidos, originando entre outros produtos, S0 2 e enxofre livre.
Quando a concentração do íon hidrogênio chega a 2,5xl0- 5 moi/L, ocorre a form ação do íon HS 20 3-, muito
instável, que se decompõe conforme a reação abaixo (Ohlweiler: 1973):
HSz03-

~

HS03- + S

(I)

Uma outra reação ocorre, mas de forma mais lenta, fonnando o ácido pentatiônico:
5 SzOt + 6 H+ ~ 2 SsO/ + 3 HzO

(2)

Contudo, com certos agentes oxidantes, o tiossulfato é oxidado a tctrationat o, como no caso da oxidação com o
iodo, segundo a reação (3):
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(3)
Para o par S20/- S40 / , em solução ácida, tem-se:
2 S20 / = S40/

+ 2e

E0 = -0,08 V

(4)

Um diagrama contendo as espécies termodinamicamente estáveis do sistema S-H 20 é mostrado na
Figura 1.
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Figura 1: Diagrama Eh-pH do sistema S - H 20. Condições: 25°C, 1 atm, atividade das espécies de enxofre 0,4.

Estudos realizados com cristais de pirita mostraram a presença de certas espécies intermediárias. Estes
cristais reagiram com água destilada em uma atmosfera de oxigénio durante seis semanas. Após o teste, foi
observado um traço de tiossulfato, com concentração de aproximadamente 5 x 1o-s mo I/L. Uma análise mais
detalhada revelou a presença de HS-, SO/, e S4 0/-, bem como, S2o/· (Gelves: 1996, 447).
Um diagrama Eh-pH metaestável, calculado sem incluir as espécies contendo Sv 1(na ausência de SO/"),
foi calculado e pode ser observado na Figura 2. Neste diagrama já aparecem espécies intermediárias de enxofre
como as encontradas no estudo com cristais de pirita (Gelves: 1996, 447).
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Figura 2: Diagrama Eh-pH do sistema S20 / - H 20 . Condições: 25°C, 1 atm, atividade das espécies de enxofre

0,4, na ausência de espécies de enxofre (IV) .
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Neste diagrama, pode-se observar que o íon tiossulfato tem um campo de estabilidade que vai de um pH
meio ácido até um pH extremamente alcalino e de condições moderadamente oxidantes até redutoras. Sua região
mais estável ocorre em pH>7 e Eh entre -0,4 a O, I V. Outra observação relevante é a oxidação do tiossulfato a
tetrationato em condições ácidas, conforme reação 3.

SISTEMA AU - S20t- H20

O tiossulfato complexa o ouro(I) produzindo uma série de dois complexos. Foram calculadas curvas de
distribuição que para facilitar os cálculos, apenas os complexos homogéneos e mononucleares do metal com o
ligante foram considerados. O diagrama de distribuição do ouro(l) com tiossulfato pode ser observado na Figura
3. Neste diagrama observa-se à presença de dois complexos o Au(S 20 3) / e o AuS 20 3-.
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Figura 3: Diagrama de distribuição dos complexos de ouro(l) com tiossulfato.

O ouro tem uma natureza nobre e suas formas oxidadas somente aparecem acima do limite de
estabilidade da água, ou seja, não pode ser oxidado em meio ácido ou básico sem a presença de um complexante.
Assim, em presença de tiossulfato, apesar da possibilidade de formação de dois complexos, como vimos no
diagrama de distribuição da Figura 3, o complexo Au(S 20 3) / além de estar na região de estabilidade da água, é
o predominante nas condições estudadas. Isto pode ser observado também no diagrama Eh-pH da Figura 4. Este
diagrama demonstra a viabilidade, do ponto de vista termodinâmico, da dissolução de ouro em soluções de
tiossulfato.

SISTEMA AU- S20 3 - NH3- H 20

Os diagramas de distribuição dos complexos de ouro(l) e ouro(lll) com amônia foram calculados nas
mesmas condições descritas anteriormente. A Figura 5 mostra o diagrama ouro(!) com amônia. Neste diagrama
observa-se à presença de apenas um complexo de ouro(l) com amônia, o Au(NH 3)/. Entretanto, o diagrama de
distribuição dos complexos de ouro(lll) com amônia apresenta dois complexos de ouro(Ill) com amônia,
conforme a Figura 6.
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Figura 4: Diagrama Eh-pH do sistema Au- S20/- H20, Condições: 25°C e I atm, atividades do S20/ e do Au

de 0,4 e 10-4 , respectivamente.
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Figura 5: Diagrama de distribuição dos complexos de ouro(I) com amônia.

Como a solução utilizada para a lixiviação é de tiossulfato amoniacal, o diagrama Eh-pH do sistema
Au- S20t -H 20, Figura 4, não pode ser considerado com exclusividade. Sendo assim, foi construído um
diagrama do sistema Au-S 20 t -NH 3 -H 20 (Figura 7). Neste diagrama pode-se observar que a espécie estável
nas condições de lixiviação é o complexo de ouro(I) com amônia, Au(NH 3)2 +

,

apresentada no diagrama de

distribuição da Figura 5. Portanto, apesar da amônia ter uma maior afinidade pelo ouro(lll), a espécie
termodinamicamente estável é o complexo referido acima.
Os resultados destes cálculos tennodinâmicos corroboram uma interpretação da dissolução de ouro em
soluções de tiossulfato amoniacal que, em linhas gerais, é consistente com a visão mecanistica proposta por
pesquisadores (Goldhaber: 1983; Tozawa: 1981, 81; Hiskey: 1998, 95). Segundo esta visão, a dissolução se
processa mediante a formação do complexo Au(NH 3) 2+, que reage com o S20 3l- da solução e é convertido ao
complexo Au(S 20 3 ) / .
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Figura 6: Diagrama de distribuição dos complexos de ouro(lll) com amônia.
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Figura 7: Diagrama do sistema Au-S 20/-NH 3-H 20. Condições: 25°C, 1 atm, atividades do S20 / e da NH3 de

0,4 e 0,5, respectivamente.

SISTEMA CU-S20l- -NH3-H20

Um dos aspectos mais relevantes deste sistema é a complexação do cobre pelo tiossulfato e pela amônia
produzindo uma série com cobre(ll) e duas com cobre(!). Foram calculados diagramas de distribuição para cada
uma destas séries de complexos utilizando as mesmas condições dos itens anteriores.
A amônia forma com o cobre(ll) uma série de cinco complexos mononucleares e homogêneos,
sendo todos catiônicos. A afinidade da amônia pelo cobre(!) é consideravelmente menor do que a observada em
relação ao cobre(Il). De fato, apenas dois complexos de cobre(l)-amônia, são relatados na literatura. As Figuras
8 e 9 mostram os diagramas de distribuição dos complexos de cobre(II)-amônia e cobre(l)-amônia,

respectivamente.
O diagrama Eh-pH deste sistema foi construído para um melhor entendimento do papel do cobre. A
Figura 10 mostra um diagrama deste sistema nas condições ideais de lixiviação. Neste diagrama pode ser

observado que apesar do cobre formar vários complexos com a amônia e com o tiossulfato, a espécie que
predomina a 200m V e pH I O (condições de lixiviação) é o complexo Cu(NH 3) / ' .
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Figura 8: Diagrama de distribuição dos complexos de cobre(Il)-amônia.
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Figura 9: Diagrama de distribuição dos complexos de cobre(I)-amônia.
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Figura 10: Diagrama do sistema Cu-S 20/" -NHrH 20 . Condições: 25°C, latm, [S 20/"]= 0,4M, [Cu] = 0,04M,

[NH 3]=0,5M.
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CONCLUSÕES
O presente estudo termodinâmico mostrou que as espécies intermetálicas de enxofre, como o S20t c o
S40t, somente aparecem nos diagramas Eh-pH quando considera-se a ausência das espécies de enxofre (IV).
Isto se deve ao caráter metaestável, conforme foi descrito.
Embora existam dois complexos de Au(I) com tiossulfato, (Au(S 2 0 3 )t e o AuS 2 0 3 .), o complexo
Au(S 20 3

t

é o único estável nas condições de lixiviação. A fonnação deste complexo indica a viabilidade, do

ponto de vista termodinâmico, da dissolução do ouro em solução de tiossulfato. Entretanto, em presença de
amónia, além do tiossulfato, o ouro forma três complexos; o ouro(l) forma o Au(NH 3) / e o ouro(lll) forma os
complexos Au(NH 3)l+ e Au(NH 3)/+. Os diagramas Eh-pH indicam que, dentre eles, o complexo estável nas
condições de lixiviação é o Au(NH 3)2+. Pode-se assim concluir que a dissolução se processa mediante a
formação do complexo Au(NH 3) 2+.
Quando a solução contém amónia, são formados complexos deste ligante tanto com cobre(l) quanto
com cobre(ll). Contudo, nas condições de lixiviação, o complexo termodinamicamente estável é o Cu(NH 3 )/+.
Os diagramas calculados indicam que a estabilidade deste complexo aumenta quando a atividade da amónia
aumente de 0,5 para 1.
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