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RESUMO
O processo hidrometalúrgico. empregado mundialmente pela indústria de cx tração do ouro é a c ianetação. A a lta
toxicidade do cianeto e a crescente expos ição social da liberação ac idental de rejeitos contendo cianocomplexos
metálicos e cianeto para o meio ambiente vem sendo uma preocupação constante da indústria do ouro. Isso implica na
necessidade de desenvolvimento tecnológico visando reduzir o impacto amb iental causado pelo lixiviante. Uma
alternativa para reduzir o impacto do uso de cN· pela indústria do ouro é sua substituição pelo íon S2
como
complexante do metal. Nesse processo, a etapa seguinte à lixiviação do ouro pelo sistema cobre-amônia-tiossulfato é a
recuperação do metal da solução com resinas de troca iónica, uma vez que o carvão ativado não adsorve o complexo
[Au(S 20 1
Neste trabalho, ava lia-se a aplicação de soluções salinas na eluição de resinas troca iónica base forte
can·egadas com tiossulfato de ouro c de cobre. As resinas Purolite A500 (matriz policstircno) e Bayer AP247 (matriz
poliacrílica) foram carregadas e, em segu ida, cluídas em coluna, à temperatura de 50°C com soluções eluentes de
NaNO, ou NaSCN. Observa-se que a eticiência do eluentc NaSCN independente do tipo de resina .Tanto para a resina
Purolitc A500 quanto para a res ina Bayer AP247, o eluente NaSCN aumenta a vel ocidade de eluição e a recuperação do
tiossulfato de ouro, quando comparado com o cluente NaN0 1 .

o,·"

hr'.

Palavras chaves: resinas, complexos de tiossulfato , eluição, ouro, cobre.

138

A.M. Oliveira; Y.A. Leão

I. INTRODUÇÃO

A grande afinidade que o cianeto tem pelas espécies solúveis de metai s de transição, principalmente pelo ouro, faz com
que ele seja usado nas indústrias hidrometalúrgicas. como agente complexantc no processo de extração do metal
precioso (Young, 2001 ). Entretanto, a sua grande toxicidade ao ser liberado para o meio ambiente, principalmente no
que se refere à vida aquática dos rios que recebem esses efluentes, implica na necessidade de desenvolvimento
tecnológico, no que diz respeito ao tratamento de efluentes para destruição/recuperação do cianeto, e busca de reagentes
alternativos (Ciminelli , 1995). Isto é reforçado pelo tàto de o "Cyanide Managemcnt Code" fixar em 50mg/ L a máxima
concentração de cianeto nas barragens (Riani, 2003).

Uma série de acidentes que resu ltaram na contaminação de rios com cianeto geraram uma forte pressão para que: i)
sistemas alternativos de lixiviação fossem desenvolvidos ou ii) um maior controle das emissões de CN- fossem
realizados. Em termos de agentes lixiviantes alternativos, o ion tiossulfato tem recebido bastante atenção nos últimos
anos. Em comparação ao íon cianeto, o íon tiossulfato apresenta algumas vantagens: baixa toxicidade, baixo custo
mcrcadológico e rápida lixiviação, principalmente quando se refere a minerais refratários (Zhang e Dreisinger, 2002).
Por essas razões, o íon tiossulfato tem s ido considerado o lixi viantc com melhor potencial para substituir o cianeto na
lixiviaçào do ouro (Zhang e Dreisinger, 2002). Neste caso, após a lixiviaçào, o complexo de tiossulfato com ouro é
recuperado através de adsorçào cm res inas de troca iónica.

Entretanto, alguns problemas associados com a metaestabilidadc do íon tiossulfato são ressaltados. Este sofre oxidação
e degrada-se durante o processo de livixiaçào de ouro. O mecanismo desta oxidação é pouco estudado. O que se sabe é
que vários politionatos são formados. Os letra e tritionatos são formados predominantemente durante este processo
(West-Sells et ai., 2003). As formações destas espécies são mostradas pela s equações l e 2 a seguir, para um sistema
onde o oxidante é o oxigênio:

(I)

(2)

Esses ânions provocam o envenenamento da resina de troca iõn ica, inibindo a adsorção dos complexos de ouro e cobre
com tiossu lfato. Esse fenômeno foi observado por Nico! c O'Malley (2002) e Wcst-Sells et ai. (2003). Estando a resina
envenenada, a adsorção dos complexos é restrita, o que alcta diretamcnte a próxima etapa do processo, a eluição, e,
posteriormente, a recuperação do metal precioso.

Nico! e O'Maley (2001) estudaram a cluição do complexo de tiossulfàto com ouro de resinas base forte com íons
nitrato, tiocianato e tiossulfato. Os autores notaram que os íons nitrato c tiocianato eram melhores elucntes que o
tiossulfàto de amónio. Entretanto, os autores restrigiram-sc apenas a eluiçào do complexo ouro-tiossulfato.
Considerando que (i) umas das principais aplicações da lixi viaçào empregando tiossulfato é o tratamento de minérios
ouro-cobre e (ii) mesmo naqueles minérios onde o teor de cobre é baixo, o metal necessita ser adicionado ao sistema de
lixiviação. o presente traba lho, estuda a eluição. com íon nitrato e tioeianato, de resinas carregadas com complexos de
tiossultàto com ouro c também com cobre, objetivando comparar os eleitos do íon tiocianato c do nitrato na eluição de
res inas de troca iónica.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

As características das resinas de troca iónica utili zadas nos experimentos deste trabalho estão apresentadas na tabela I.

Tabela I: Resinas de troca iónica comerciais estudadas no presente trabalho
Nome Comercial

Classificação Comercial

Capacidade Total

Características

(mcq/mL)
Bayer AP247

Base forte

1,0

Matriz poliacrílica, trimctilamónio
quaternário, macroporosa

Purolite A500

Base forte

1, 15

Matriz poliestireno-di vinilbenzeno,
trimetilamónio quaternário,
macroporosa

Os experimentos de adsorção dos complexos de tiossulfàto com ouro c com cobre foram realizados utilizando-se
soluções sintéticas. Essas foram preparadas a partir da dissolução, sob agi tação magnética a 300min·', de O, I moi! L de
tiossulfato de sódio (Na 2S20 3.5H 20, 99,5%, Synth) cm água deioni zada c adição de 2,5%v/v de hidróxido de amónio
(NH 40H, 24,0-26,0'Yo de NH 3, Pró-analysi). Nestas condições, o pH era aprox imadamente 13,0. Em seguida, era
adicionado o ouro dissolvido em água régia (3: 1) c o pfl era reduzido para aproximadamente 10,5. Por último , era
adicionado sultàto de cobre (CuS0 4 .5H 20, 9X,O%, Synth). Neste caso, as soluções de carregamento continham
200mgAu/L e 500mgCu/ L. As concentrações das soluções empregadas no carregamento das resinas to ram aque las que
pennitiram um carregamento adequado para os ensaios de eluiçào.

Primeiramente, as resinas toram ativadas em água deioni zada, ror um período de 24 horas. Os exrerimentos de
adso rção foram realizados à temperatura de 25"C, colocando em contato I mL de resina com 1OOmL de so lução de
adsorção, cm crlcnmcyers de 250ml. O tempo de duração do ensaio de carregamento foi de I hora. Tenninado os
experi mentos, a mistura resina-solução foi filtrada cm papel de filtro faixa preta c a tàse aquosa analisada para o teor de
cobre e de ouro através da técnica de espectroscoria de absorção atómica (AA), usando o equipamento Perkin-Elmer,
modelo AAnalyst 100.

Para a realização dos experimentos de eluiçào, as resinas carregadas toram dispostas em micro-colunas encami sadas. As
soluções eluentes foram preparadas a pm1ir da dissolução de 1,Omol/ L de NaNO, (99%, Fluka Chcmika) ou NaSCN
(98%, Synth) em água deionizada em pH 10,50±0,50. Esses experimentos foram conduzidos à temperatura de 50°C. A
coluna loi alimentada com um leito de IOmL de resina carregada. A so lução de eluiçào foi passada cm flux o ascendente
de 1mL/min/mL-resina. Foram passados através da coluna um total de 20 vo lumes de leito. A concentração do metal no
eluato foi determinada por espectroscopia de Absorção Atómica.
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3. R ESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Adsorção

A substituição do íon cianeto, pelo tiossulfato, como eluente pam ouro implica a necessidade do uso de resinas de trocaiônica para a adsorção do ouro das lixívias contendo o metal. Entretanto, os produtos de degradação do íon tiossu lfato
afetam o carregamento do ouro nas resinas. Nico! e O'Malley (2002) observaram que o carregamento do complexo
ouro-tiossulfato em resinas aniônicas diminuía ao longo do tempo. Eles atribuíram esse efeito à competição entre estes e
o ãmon tritionato, formado durante a decomposição do tiossulfato, pelos sítios de adsorção. Já West-Sells et ai. (2003)
estudamm o efeito da competição dos politionutos (tri c tctrationatos) fonnados durante a lixiviação de ouro pelo
sistema tiossulfato-amônia, no carregamento do tiossulfato de ouro na resina Purolite ASOOC. Eles verificaram que
baixas concentrações dos dois politionatos (150mg/L), diminuíam consideravelmente o carregamento de ouro. Desses
dois politionatos, o tetrationato demonstrou um maior efeíto de envenenamento da resina aniônica Purolitc A500C.
Nico! c O'Malley (2002) sugerem também que essa competição entre o tiossulfato de ouro e os polítionatos não ocorria
no inicio do carregamento, mas ao longo do tempo. Daí a importância de minimizar o tempo de carregamento. Em
função disso, os experimentos de adsorção dos complexos de tiossulfato com ouro e com cobre, nas resinas Purolite
ASOO e Bayer AP247, fomm realizados pam tempos de adsorção iguais a I hom. As concentrações médias dos
complexos de tiossulfato, na resina Purolite ASOO, são de t3,4mgAulmL-rcsina e 4,8mgCu/mL-resina. As
concentrações dos mesmos complexos na resina Bayer AP247 são de 13,9mgAu/mL-resina e 5,6mgCu/mL-resina.
Considemndo o sistema tiossulfato/amônia instável, devido a possibilidade de degradação do tiossulfato, utilizou-se
esse pequeno intervalo de tempo objetivando minimizar a competição dos metais com os politiooatos formados dumnte
a decomposição do tiossulfato.

3_2. Eluição
Os ensaios de eluição fomm realizados com I,OmoVL dos eluentes, baseados em estudos feitos por Riani (2003).
Segundo a autom, o aumento da concentmção do eluentc de l,OmoVL pam 2,0moVL de NaN03 ou NaSCN nllo alterou
significamente a eluiçlio dos metais. As figuras I (a) e I (b) apresentam a eluiç11o da resina Purolite A500 com os
eluentcs NaN0 3 e NaSCN, respectivamente.
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Figura 1: Eluição de tiossulfato de ouro e de cobre da resina Purolite ASOO, usando l,OmoVL de eluente em pH
10,50±0,50; 50°C. Carregamento: 4,8mgCulmL-resina e 13,4mgAulmL-resina. Eluente: (a) NaN03 e (b) NaSCN.

A eluiç!lo da resina Purolite ASOO (matriz poliestireno, grupo funcional trimetilamônio quatemârio) carregada com
complexos de tiossulfato, utilizando l ,Omol/L de NaN03, à 50°C, é apresentada na figura 1 (a). Observa-se que, nos
primeiros 5 volumes de leito passados pela resina, apenas 25,0% do tiossulfato de ouro são eluídos. Ao final dos 20
volumes de leito, a recuperação atinge 34,5%, somente. A eluição do tiossulfato de cobre, nessas condições, é um pouco
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maior e mais rápida. Precisa-se somente de 5 volumes de leito para obter uma recuperação de 41,9%, sendo que essa
recuperação pennanece até o final do procedimento.

Durante a eluição da resina Purolite A500 com NaN03, observou-se o escurecimento da mesma. Este inicia-se a
partir de 7 volumes de leito passados pela resina, e aumenta no decorrer do experimento. Considerando o nitrato de
sódio um agente ox_idante e o tiossulfato suceptível á ox_idação, sugere-se que o nitrato possa ter oxidado o íon
tiossulfato presente na resina, dificultando a eluição dos metais. A variação negativa da energia livre das reações de
oxidação do tiossulfato pelo nitrato a S40 6"2 (.!lG0=-3,643KJ/mol) e a S30 6"2 (.!lG 0=- 1 18,251KJ/mol) sugerem essa
suposição. Nico! e O'Malley (2001) estudaram a eluição do tiossulfato de ouro da resina Amberjet 4200 (matriz
poliestircno) com 2,0mol/L de íons nitrato e obtiveram 90,0% de eluição do metal, o que indica que l ,Omoll[. de N03"
é insufíciente para eluir ouro de resinas carregadas com tiossulfato de ouro.

Os resultados da eluição da resina Purolitc A500, carregada com tiossulfato de ouro e de cobre, utilizando I,Omol/L de
NaSCN, à temperatura de 50°C, são apresentados na figura l (b). Analisando esses resultados, observa-se que a
extração do ouro e do cobre é rápida, gastam-se apenas 5 volumes de leito para suas eluições. O cobre atinge uma
recuperação de 52,0%, permanecendo neste valor até o final do procedimento. Já a eluição do ouro é de 91,1 %, nesses
mesmos 5 volumes de leito, continuando assim até o fmal do experimento. Nico! e O'Malley (2001) estudaram a
eluição, com NaSCN de complexos de tiossulfato metálicos, da resina Ambcrjet 4200 (matriz poliestirenodivinilbenzeno), semelhante à matriz da resina utilizada neste trabalho e obtiveram 90,0% de recuperação do tiossuUato
de ouro, em 30 volumes de leito. Comparando o estudo dos autores com o presente trabalho, observa-se que as
recuperações são semelhantes, porém, no presente trabalho utiliza-se um volume de eluente menor.
As figuras 2 (a) e 2 (b) apresentam a eluição da resina Bayer AP247 com os eluentes NaN03 e NaSCN,
respectivamente.
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Figura 2: Eluição de tiossulfato de ouro e de cobre da resina Bayer AP247, usando I,Omoi!L de eluente em pH
10,50±0,50; 50°C. Carregamento: 4,8mgCulm[.-rcsina c 13,4mgAulmL-resina. E luentc: a) NaN03 e (b) NaSCN.

A eluição da re-sina Bayer AP247 (matriz poliacrílica, grupo funcional trimetilamônio quaternário) carregada com
tiossulfato de ouro e de cobre, utilizando !,Orooi!L de NaN03, a 50°C, está apresentada oa figura 2 (a). Nota-se que, em
5 volumes de leito passados pela resina, 52,3% do cobre são recuperados. Este rendimento não sofre alteração até o
final do experimento. A recuperação do ouro é um pouco mais lenta, nos primeiros 5 volumes de leito, apenas 37,7% do
ouro é recuperado. Passando-se li volumes de leito pela resina, a recuperação aumenta para 47,1 %. Ao final dos 20

volumes de leito, a recuperação atinge 53,3%. Ao se eluir a resina Bayer AP247 com nitrato de sódio observou-se
também o escurecimento da mesma. Este começa a partir dos primeiros 4 volumes de leito e aumenta ao longo do
ensaio. Sugere-se, mais uma vez, que o lon nitrato possa ter ox.idado o tiossulfato, dificultando a eluição da resina.
Nestas condições, mais uma vez, a concentração de l,Omol/[. de NaN03 não se mostrou eficiente para eluir os metais.
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Os resultados da eluição da resina Bayer AP247, carregada com complexos de tioss ulfa to com ouro e com cobre,
util izando I ,Omoi/ L de NaSCN, à temperatura de 50°C, estão apresentados na figura 2 (b). Observa-se que uma
recuperação de 90,3'X, do tiossulfato de ouro se dá em apenas 5 volumes de leito c permanece neste valor até o final do
ensa io. A rec upe ração do cobre atinge 33.0'%, nos primeiros 5 volumes de leito c alcança somente 37 ,0%, ao fina l do
ex perimento.

4. CONCLUSÃO

Na eluiçào da res ina Purolitc A500, o eluente NaSC N em relação ao NaNO, aumenta a velocidade e a recuperação do
ti oss ulfa to de ouro e melhora um pouco a rec uperação do tiossulfato de cobre. O e luente NaSCN recupera 91 , 1% de
ouro e 52,0% de cobre, em apenas 5 volumes de leito. Enquanto o cluente NaN0.1 recupera 34,5% do ouro em 13
volumes de leito c 41,9% do cobre cm 5 volumes de leito. Já na cluição da res ina Bayer AP247, o eluentc NaSCN cm
relação ao NaN01 aumenta consideravelmente a recuperação e a veloc idade de e luição do ouro. A recuperação do metal
passa de 47, I% (NaN0 3 ) , cm li volumes de le ito, para 90)% (NaSCN) cm apenas 5 volumes de leito. Entretanto, a
recuperação do cobre com NaSCN é diminuída e m rel ação à recuperação com NaNOh passando de 53 ,3% (NaN0 3)
para 37,0% (NaSCN).
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