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RESUMO 
 
A lixiviação de ouro com tiossulfato é uma opção a ser considerada no caso de 
minérios auríferos carbonáceos que apresentam expressiva adsorção deletéria 
(efeito preg robbing). Neste estudo foi utilizado o minério carbonoso do projeto C1-
Santaluz da Yamana Gold (que engloba áreas anteriormente chamados de Rio 
Salitre Mineração (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral) e Fazenda Maria Preta 
(Companhia Vale do Rio Doce). Este minério apresenta significativo efeito preg 
robbing na cianetação o que traz grande impacto na recuperação de ouro. Os 
resultados dos testes de lixiviação direta em tanque agitado de amostras do minério 
fresco e amostras do concentrado de flotação de sulfetos que alimenta a usina de 
lixiviação indicam uma extração elevada de ouro em 24 horas, superior a 80%, e 
uma cinética de lixiviação rápida. A extração do ouro contido no minério fresco foi 
superior a 75% em duas horas de lixiviação. Para o concentrado da flotação, que 
tem elevado teor de ouro, a extração em 24 horas foi entre 88 e 91%.  
 
PALAVRAS-CHAVE: ouro; lixiviação; tiossulfato; minério carbonoso; preg robbing. 
 
ABSTRACT 
 
Thiosulfate gold leaching is a process route that can be taking into account in the 
case of preg-robbing carbonaceous gold ore. In this study the carbonaceous ore from 
the C1-Santaluz Project (former Rio Salitre Mineração (Companhia Baiana de 
Pesquisa Mineral) e Fazenda Maria Preta (Companhia Vale do Rio Doce) was used. 
This ore presents significant preg robbing effect that strongly impacts the gold 
leaching by cyanidiation. The results for the direct leaching of the fresh ore and for 
the sulfide concentrate of the flotation section of the industrial plant, which fed the 
leaching section of the plant, indicated a leaching of the gold higher than 80% in 24 
hours and a faster leaching kinetics. For the fresh ore the gold recovery was 75% in 
two hours. The flotation concentrate, which is high gold content, the gold recovery 
using thiosulfate in 24 hours was between 88 and 91%. 
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De Andrade Lima, L.R.P.; Souza, J.C.O.; Amaral Jr., E. 

1. INTRODUÇÃO 
 
O uso de reagentes alternativos ao cianeto para lixiviação de minérios auríferos vem 
recebendo atenção desde os anos 1970. Dentre os possíveis lixiviantes pode-se 
destacar: cloro, tiossulfato, tiouréia, tiocianato, amônia e haletos (iodo/iodeto e 
bromo/brometo) (TRINDADE e BARBOSA FILHO, 2002; MARSDEN e HOUSE, 
2006). Os lixiviantes alternativos em geral funcionam em meio ácido (pH de 1 a 5) o 
que limita o uso destes reagentes no caso de minérios com alto teor de carbonatos. 
O tiossulfato é um dos poucos lixiviantes alternativos que pode atuar em meio básico 
(pH de 8 a 11). Embora os lixiviantes alternativos apresentem limitações devido ao 
custo ou a dificuldade de posterior recuperação do ouro, a tiouréia e o tiossulfato, 
são os sistemas mais desenvolvidos e encontram-se atualmente em escala semi-
comercial (AYLMORE e MUIR, 2001; TRINDADE e BARBOSA FILHO, 2002; 
MARSDEN e HOUSE, 2006).  
 
O uso do tiossulfato como lixiviante para ouro foi considerado no inicio do século XX 
(WHITE, 1905) e estudos posteriores (UMETSU e TOZAWA, 1972; BLOCK-BOLTEN 
e TORMA 1986; HISKEY e ATLURI 1988; BARBOSA-FILHO et al. 1994; BREUER e 
JEFFREY, 2000) descreveram aspectos fundamentais e operacionais envolvidos no 
processo incluindo o efeito da presença de cobre e amônia na solução lixiviante. 
 
Block-Bolten e Torma (1986) estudaram a dissolução de ouro com tiossulfato em um 
rejeito de flotação de minério sulfetado. A extração de ouro atingiu 99%, em dois 
estágios de lixiviação em conta corrente. Os valores encontrados para a energia de 
ativação sugeriram um controle químico do processo.  
 
Schmitz et al. (2001) e Feng e Van Deventer (2001) avaliaram a aplicabilidade de 
lixiviação com tiossulfato de ouro contido em minérios que apresentam adsorção 
deletéria (efeito “preg robbing”) devido à presença de material carbonoso. Foi 
observado que o uso de tiossulfato como agente lixiviante pode reduzir 
significativamente este efeito e aumentar a recuperação de ouro.  
 
O método de tratamento do licor da lixiviação do ouro lixiviado com tiossulfato não 
usa carvão ativado, devido a praticamente completa inexistência de afinidade deste 
pelo complexo de ouro com tiossulfato. Precipitação ou resina de troca iônica são os 
dois métodos atualmente considerados para tratamento do licor de lixiviação oriundo 
da lixiviação com tiossulfato. O primeiro caso envolve, inicialmente, a redução do 
Cu(I) para Cu(II) com SO2 e a posterior precipitação do ouro com zinco ou cobre 
metálico. No segundo caso, resinas trocadoras de íons de base forte como Purolite 
A500C podem ser usadas para recuperar o ouro, entretanto este método é 
prejudicado pela interferência das varias espécies sulfetadas geradas na lixiviação 
(MARSDEN e HOUSE, 2006).  
 
A lixiviação de ouro com tiossulfato é uma opção a ser considerada no caso de 
minérios com alto teor de consumidores de cianeto (“cianicidas”), como cobre, ou 
para minérios auríferos carbonáceos que apresentam expressiva adsorção deletéria 
(efeito preg robbing) (TRINDADE e BARBOSA FILHO, 2002; MARSDEN e HOUSE, 
2006). No presente trabalho foi utilizado o minério carbonoso do projeto C1-Santaluz 
da Yamana Gold (que engloba áreas anteriormente chamados de Rio Salitre 
Mineração (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral) e Fazenda Maria Preta 
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(Companhia Vale do Rio Doce)), que tem elevada concentração de carbonatos e de 
carbono orgânico, e apresenta significativo efeito preg robbing na cianetação com 
grande impacto na recuperação de ouro (NOGUEIRA et al, 1997).  
 
A Figura 1 sumariza o mecanismo de dissolução do ouro com solução de tiossulfato 
amoniacal. O ouro oxidado é em seguida complexado pela amônia na superfície 
anódica. Este complexo reage com os íons tiossulfato formando o complexo 
Au(S2O3)2

3-. Na região catódica in na presença de tiossulfato, ocorre a redução do 
Cu(II) para Cu(I) e a complexação do cobre pela amônia com a formação de 
Cu(NH3)4

2+. Este último, na presença de do íon tiossulfato, pode formar íons 
Cu(S2O3)3

5-. O oxigênio age sobre o complexo de Cu(I) re-oxidando a Cu(II). A 
amônia catalisa a reação anódica e o cobre catalisa a reação catódica, daí a 
importância destas espécies na lixiviação de ouro com tiossulfato (TRINDADE e 
BARBOSA FILHO, 2002).  
 

 
Figura 1. Modelo de lixiviação do ouro com solução de tiossulfato amoniacal 

 (adaptado de MARSDEN e HOUSE, 2006). 

 
O tiossulfato dissolve o ouro em uma solução alcalina na presença de oxigênio 
segundo a equação global:  
 

4 Au + 8S2O3
2- + 2H2O + O2 → 4Au(S2O3)2

3- + 4OH-                                                 (1) 
 
A Figura 2 mostra o diagrama potencial redox versus pH (Eh-pH) do sistema Au-
NH3-S2O3

2--H2O com a região destacada, na qual ha estabilidade do complexo 
Au(S2O3)2

3-, predominante em meio alcalino. Entretanto, em meio muito alcalino a 
espécie Au(NH3)2

+ pode ser predominante.  
 
Na lixiviação do ouro com tiossulfato, a oxidação deste íon pode levar a passivação 
do ouro devido à formação de enxofre coloidal ou precipitação de sulfeto de cobre 
(CuS). O meio oxidante pode provocar também a oxidação do tiossulfato a 
tetrationato (S4O6

2-) A adição de sulfito de sódio ou amônia (Na2SO3 ou (NH4)2SO3) e 
sulfato podem reduzir estes efeitos através da estabilização do íon tiossulfato e 
conseqüente redução do consumo do lixiviante (TRINDADE e BARBOSA FILHO, 
2002). 
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Figura 2. Diagrama Eh-pH para o sistema Au-NH3-S2O3

2--H2O a 25oC. [Au(I)]=10-5M, [Na2S2O3] 
=0.1M e [NH3+NH4

+]=1M) (adaptado de MARSDEN e HOUSE, 2006). 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Neste estudo foram consideradas três tipos de amostra de minério aurífero 
carbonoso. O primeiro tipo corresponde a uma amostra do minério carbonoso fresco 
(MFR) coletado na frente de lavra na cava de Antas I. O segundo tipo corresponde a 
três amostras do concentrado da flotacao de sulfetos da usina do projeto C1, que 
corresponde a descarga do espessador e a alimentação do circuito carbon in leach 
da usina, chamada ACIL. Estas amostras foram coletadas antes da adição de 
qualquer outro reagente alem destes usados no circuito de moagem-classificação-
congentração gravimétrica e flotação. O terceiro tipo de amostra corresponde a ao 
rejeito do circuito carbon in leach da usina, chamada RCIL. 
 
As soluções de tiossulfato usadas nos testes apresentadas neste estudo foram 
preparadas como sugerido por Schmitz et al. (2001). Foram usadas 100 g/L 
Na2S2O3

-.5H2O, 120 mL/L NH4OH (29,5% NH3), 4 g/L CuSO4.H2O e 5 g/L Na2SO3. 
Os testes de lixiviação foram realizados em um agitador orbital munido de controle 
de temperatura, com uma agitação de 160 RPM e temperatura ente 24 e 26oC. Em 
todos os casos foram usadas amostras de 50 g do minério e 100 g da solução 
lixiviante em erlenmeyers de 250 mL. Apos um tempo de contato de 24, 26 ou 48 
horas foi realizada a filtração a vácuo da polpa. A solução foi guardada e o sólido foi 
lavado e secado. A fase liquida foi analisada para ouro por espectrofotometria de 
absorção atômica e a fase sólida por fire assay. 

 
As Tabelas 1 e 2 apresentam os parâmetros usados nos ensaios realizados com 

amostra do minério fresco (MFR) moídas 80% <200 malhas (74 m). Foram feitos 
ensaios com minério fresco in natura e com o minério fresco oxidado a 650oC. A fim 
de comparar o desempenho dos lixiviantes, foram usados: i) uma solução alcalina 
com cianeto e ii) uma solução com tiossulfato. O minério fresco também foi usado 
para a realização de um teste cinético de lixiviação com tiossulfato, através do uso 
de diferentes erlenmeyers de 250 ml, que foram preenchidos com 50g de minério e 
100 ml de uma solução com 100 g/L de Na2S2O3.5H2O, 4 g/L de CuSO4.5H2O, 120 
ml/L de NH4OH e 5 g/L de Na2SO3 em temperatura ambiente. Os frascos foram 
retirados do agitador e filtrados com 1/2, 1, 2, 4, 6 e 13 horas de lixiviação.  
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Tabela 1. Testes de lixiviação do minério fresco (MFR) com cianeto. 

 Ensaio 
Oxidação térmica  

(oC) 
pH 

Tempo 
(h) 

T  
(°C) 

Cw 
 (%) 

CN- 
(mg/L) 

A1 - 11 24 26 33 1500 

A2 650 10.7 24 26 33 1500 

 
Tabela 2. Testes de lixiviação do minério fresco (MFR) com tiossulfato. 

Ensaio 
Oxidação 
térmica  

(oC) 
pH 

Tempo 
(h) 

T  
(°C) 

Cw 
(%) 

Na2S2O3.5H2O 
(g/L) 

CuSO4.5H2O 
(g/L) 

NH4OH 
(mL/L) 

Na2SO3 
(g/L) 

A3 - 11 24 26 33 100 4 120 5 
A4 - 11,4 24 26 33 100 4 60 5 

A5 650 11,3 24 26 33 100 4 60 5 
A6 650 11,3 24+24 26 33 100 4 60 5 

 
A Tabela 3 apresenta os parâmetros usados nos ensaios realizados com amostra da 
alimentação da lixiviação (ACIL). Nos testes B1 a B8 foi usado a primeira amostra de 
ACIL, nos testes B9 a B15 foi usado a segunda amostra de ACIL e nos testes B16 a 
B20 foi usado a terceira amostra. A Tabela 4 apresenta os parâmetros usados nos 
ensaios realizados com a amostra do rejeito da lixiviação (RCIL). 
 

Tabela 3. Testes de lixiviação do concentrado da flotação (ACIL) com tiossulfato. 

 Ensaio pH 
Tempo 

(h) 
T (°C) Cw (%) 

Na2S2O3.5H2O 
(g/L) 

CuSO4.5H2O 
(g/L) 

NH4OH 
(mL/L) 

Na2SO3 
(g/L) 

B1 14 24 24 33 100 4 120 - 
B2 11 24 24 33 100 4 120 - 
B3 11 24 26 33 100 4 120 5 
B4 10 24 26 33 100 4 120 5 
B5 5,6 24 26 33 100 4 120 5 
B6 8,7 24 26 33 100 4 120 5 
B7 11 24+24 26 33 100 4 120 5 
B8 11 24 26 33 100 - 120 5 

B9 11 72 26 33 100 4 120 - 
B10 11 72 26 33 100 4 120 5 
B11 11 24 26 33 200 4 120 5 
B12 11 24 26 44 100 4 120 5 
B13 11 24 26 25 100 4 120 5 
B14 11 24 26 33 100 4 240 5 
B15 11 24 26 33 100 4 120 10 

B16 10,6 24 26 33 50 4 120 5 
B17 11 24 26 33 100 4 120 5 
B18 11 24+24 26 33 100 4 120 5 
B19 11 48 26 33 100 4 120 5 
B20 11 24 26 33 100 4 60 5 

 
Tabela 4. Testes de lixiviação do rejeito da lixiviação (RCIL) com tiossulfato. 

 Ensaio pH 
Tempo 

(h) 
T (°C) Cw (%) 

Na2S2O3.5H2O 
(g/L) 

CuSO4.5H2O 
(g/L) 

NH4OH 
(mL/L) 

Na2SO3 
(g/L) 

C1 10,8 24 26 33 100 4 120 5 
C2 11 24 26 33 100 4 120 - 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
A Tabela 5 apresenta os resultados para os ensaios realizados com minério fresco. 
A titulo de comparação observa-se que a lixiviação direta por 24 horas do MFR com 
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uma solução alcalina com 1500 mg/L de cianeto livre (ensaio A1) permite uma 
extração de apenas 8% do ouro contido. A lixiviação direta do MFR com tiossulfato 
em condição análoga (ensaios A3 e A4) permite uma extração de 81%. A oxidação 
térmica no MFR destrói a matéria orgânica responsável pelo efeito preg-robbing e 
aumenta a disponibilidade do ouro originalmente contido nos sulfetos devido à 
oxidação da pirita, pirotita, calcopirita e arsenopirita (MARSDEN e HOUSE, 2006). 
Neste caso, observa-se que a lixiviação direta com cianeto (ensaio A2) permite 
extrair 88% do ouro enquanto que a lixiviação com tiossulfato (ensaios A5 e A6) 
permite extrair mais de 90% do ouro contido no minério. 
 

Tabela 5. Resultados dos testes de lixiviação com o minério fresco (MFR). 

Ensaio [Au]Minério (g/t) [Au]Rejeito (g/t) [Au]Lixívia (mg/L) Extração de Ouro (%) 

A1 3,394 3,133 0,037 8 
A2 2,951 0,362 1,326 88 

A3 3,394 0,644 1,32 81 
A4 3,394 1,021 0,73 70 

A5 2,951 0,281 1,193 90 
A6 2,951 0,178 0,266; 1,271 94 

 
As Figuras 3a e 3b ilustram a cinética de lixiviação do ouro contido no minério fresco 
com tiossulfato. Observa-se que em duas horas mais de 75% do ouro já foi extraído, 
o que indica ser este processo mais rápido que a cianetação. 
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Figura 3. Cinética de lixiviação do MFR com tiossulfato: a) concentração, b) extração. 

 
Na Tabela 6 estão apresentados os teores de ouro no minério antes e apos a 
lixiviação, os teores de ouro no licor de lixiviação e a recuperação do ouro calculada 
com os teores das três amostras de alimentação do circuito de lixiviação da usina de 
C1. Observa-se que as recuperações para a amostra 1 (B1 a B8) estiveram entre 50 
e 88%, para a amostra 2 (B9 a B15) estiveram entre 82 e 89% e para a amostra 3 
(B16 a B20) estiveram entre 84 e 91%. Os valores baixos de recuperação 
encontrados nos testes B5 e B6 ocorreu devido aos baixos valores de pH usados 
nos testes e a ausência de cobre no teste B8. A ausência do íon sulfito no presente 
caso não apresentou impacto significativo na recuperação. Os valores mais 
elevados de recuperação observados para a amostra de alta concentração inicial de 
ouro (testes B10 e B13) estão relacionados com um maior tempo de lixiviação ou 
com a redução na concentração de sólidos na polpa. Para a amostra de baixa 
concentração inicial de ouro, nota-se altas recuperações. O caso mais favorável foi o 
B18 no qual a amostra foi lixiviada por 24 horas, depois foi filtrada e colocada em 
contato com uma nova solução de tiossulfato por mais 24 horas. 
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Tabela 6. Resultados dos testes de lixiviação com a alimentação da lixiviação (ACIL). 

Ensaio [Au]Minério (g/t)  [Au]Rejeito (g/t) [Au]Lixívia (mg/L) Extração de Ouro (%) 

B1 12,6 2,032 5,401 84 
B2 12,6 2,055 5,701 84 
B3 12,6 2,916 5,386 77 
B4 12,6 2,41 5,336 81 
B5 12,6 5,998 1,36 52 
B6 12,6 6,261 1,314 50 
B7 12,6 1,472 0,902 88 
B8 12,6 4,985 3,436 60 

B9 21,089 3,323 12,657 84 
B10 21,089 2,379 10,313 89 
B11 21,089 2,421 11,546 89 
B12 21,089 2,794 17,188 87 
B13 21,089 2,339 8,273 89 
B14 21,089 3,767 12,072 82 
B15 21,089 2,67 10,45 87 

B16 5,961 0,702 3,276 88 
B17 5,961 0,696 3,419 88 
B18 5,961 0,539 3,298 91 
B19 5,961 0,636 3,54 89 
B20 5,961 0,941 3,261 84 

 
Observa-se que dobrando a concentração do tiossulfato (teste B11) ou reduzindo 
este valor pela metade (teste B16) não ha impacto significativo sobre a recuperação 
do ouro. Os testes feitos para intervalos de tempo superior a 24 horas indicam que o 
ouro acessível para lixiviação é extraído nas primeiras 24 horas. O aumento na 
concentração da amônia também não indicou aumento da recuperação do ouro no 
caso das amostras ACIL. Os resultados dos dois testes feitos com o rejeito da usina 
de lixiviação com cianeto de C1, observa-se que o teor inicial de ouro, na forma de 
aurocianeto adsorvido no material carbonoso, neste rejeito é muito elevado (3,589 
mg/kg), mas a lixiviação deste rejeito com tiossulfato não propiciou praticamente 
nenhuma extração do ouro que se encontra adsorvido no rejeito. 
 

 

4. CONCLUSÕES 
 
O minério aurífero carbonoso da região de Santa Luz, Bahia, que apresenta forte 
efeito “preg robbing” e baixa extração de ouro na cianetação, foi usado neste estudo 
para avaliar a aplicabilidade do tiossulfato no seu tratamento em substituição ao 
cianeto. Os resultados indicam que a extração de ouro na lixiviação direta do minério 
fresco é superior a 88%, sendo a extração superior a 75% nas duas primeiras horas 
de lixiviação, o que mostra ser este um processo rápido. Três amostras do 
concentrado da flotação de sulfetos que alimenta a usina de cianetação do projeto 
C1 foram lixiviadas diretamente com tiossulfato e a extração do ouro em 24 e 26 
horas foi superior a 88% chegando a 91% para uma das amostras. A lixiviação com 
tiossulfato do rejeito da usina, que tem mais de 3 mg/kg de ouro, entretanto, não 
permite extrair o ouro adsorvido deste rejeito. 
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