
VI SHMMT I XVIII ENTMME- 2001- Rio de Janeiro/Brazil 

IMOBILIZAÇÃO DE ARSÊNIO PROVENIENTE DE REJEITOS DO PROCESSAMENTO DE OURO: 
ESTUDO DE CASO 

Ricardo Melamed1
, Reiner Neumann1

, Themis Carageorgo/, Alessandro Lucioli Nepomuceno 2
, Adelino Taboada2 

1CETEM- Center for Mineral Technology- Avenida Ipê, 900, 21941-590 Ilha da Cidade Universitária- Rio de 
Janeiro- RJ- Brazil- rmelamed@cetem.gov.br 

2 RPM - Rio Paracatu Mineração, Paracatu, Minas Gerais 

RESUMO 

Esse estudo fornece subsídios para imobilização de 
arsênio (As) contido nos minérios processados para a 
produção de ouro na empresa RPM - Rio Paracatu 
Mineração, Paracatu, Minas Gerais. A estratégia 
adotada consistiu no revestimento do sítio de disposição 
de rejeitas com solos da região. 

A composição mineralógica dos três tipos de rejeitas 
do beneficiamento mineral na RPM é muito semelhante, 
sendo compostos de muscovita, quartzo, caolinita, 
goethita e siderita, com pirita nos minérios não 
oxidados. Foram identiticados diversos carreadores de 
arsênio. Os mais importantes são a arsenopirita (comum 
no minério B2) e óxidos/hidróxidos de Fe contendo As 
(provavelmente amorfos). Scorodita e um sulfeto de Fe 
com teores elevados de As são raros. 

A composição mineralógica das três argilas 
estudadas para revestimento do sítio de disposição é 
mui to semelhante, e são compostas basicamente de 
muscovita, quartzo, caolinita e feldspato. A argila G-1 
provavelmente contém hematita, e a goethita pode estar 
presente nas argilas G-2 e G-3, mas a fase ferruginosa 
predominante em todas as argilas parece ser a limonita, 
amorfa. 

Os resultados dos testes de sorção com as argilas 
estudadas indicaram que a argila G 1 é a argila 
recomendada como revestimento do sítio de disposição 
de rejeitos, pois exibe uma capacidade de retenção de 
arsenato superior às outras argilas. Essa maior 
capacidade de retenção de arsenato está associada à sua 
distribuição de tamanho de partícula, indicando 
granulometria mais fina, e portanto maior área 
superficial. 

O potencial de sorção da argila G 1, associado à 
tendência de modificação da estrutura físico-química da 
argila pelo acúmulo de As, conferindo-lhe uma certa 
impermeabilização, apontam para a eficácia e o sucesso 
da estratégia de imobilização a ser implementada, 
apesar dos testes de solubilização não indicarem que 
haja risco para o meio ambiente. 
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INTRODUÇÃO 

O arsênio é um componente importante em muitos 
minérios e concentrados processados pela indústria 
mineral. Especificamente na indústria do ouro, o 
arsênio é um problema pelo fato do ouro estar 
frequentemente ou associado a minérios contendo 
arsênio, ou dentro da estrutura de sulfetos de arsênio 
(arsenopirita), nos minérios refratários. Nos IUinérios 
onde o ouro ocorre livre, e é portanto recuperado por 
métodos gravíticos, flotação e/ou cianetação, os rejeitas 
contém os minerais de arsênio, que ao serem 
descartados podem se decompor liberando arsênio para 
os compartimentos ambientais. Esses rejeitas devem 
ser monitorados periodicamente para verificar se a 
quantidade de arsênio dissolvida está dentro dos limites 
aceitáveis pela legislação ambiental vigente. Nos 
minérios refratários, a recuperação do ouro requer a 
destruição do sulfeto por processo piro, bio ou 
hidrometalúrgico. O processo pirometalúrgico emite 
arsênio na forma de trióxido, que não pode ser lançado 
na atmosfera. O processamento hidrometalúrgico e 
biometalúrgico produz efluentes com elevada 
concentração de arsênio, e que portanto devem ser 
tratados antes de reciclados para o processo ou 
liberados para o meio ambiente. A remoção do arsênio 
dessas soluções é feita normalmente por técnicas de 
precipitação, mas a estabilidade desses precipitados, a 
longo prazo, e sua toxidez são os maiores problemas 
enfrentados pelas indústrias. 

Esse trabalho apresenta os resultados de estudos 
desenvolvidos em rejeitas contendo arsênio da RPM -
Rio Paracatú Mineração, e em argilas cotadas para 
revestimento do sítio de disposição destes r~jeitos. 

EXPERIMENTAL 

Foram analisadas três amostras de rejeitas, derivados 
de minérios com diferentes graus de alteração: B2, 
sulfetado e o menos alterado dos três, CTB 1, o mais 
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oxidado, e Blendado, com grau intermediário de 
oxidação. 

Os testes de solubilidade foram executados somente 
com as amostras B2 e Blendado, segundo metodologia 
do orgão de proteção ambiental norte-americano 
(USEPA), com 10 g!L de amostra em solução com pH 
ajustado diariamente para 3, 5 e 7, e retirada de alfquota 
do sobrenadante para análise de As, após filtragem, a 
cada 4 dias, por pelo menos 14 dias. As análises foram 
executadas em AA com gerador de hidretos, e limite de 
detecção de 20 ppb. 

Para as análises mineralógicas, os minerais pesados 
(densidade acima de 2,89) foram concentrados em meio 
denso. Leves e pesados foram analisados por difração 
de raios X. As frações pesadas foram embutidas em 
resina, polidas e recobertas com carbono, para 
observação ao microscópio eletrônico de varredura 
Leica Stereoscan 440 com sistema de microanálise por 
dispersão, com detector Pentafet SiLi de resolução 133 
e V, janela ultrafina ATW2 e software Oxford Link ISIS 
L300. As análises pontuais foram executadas após 
calibração do equipamento com padrões certificados, 
especiais para esse fim, fornecidos pela empresa inglesa 
Micro-Analysis Consultants Limited (padrão registrado 
no 3890). As análises assim obtidas, apesar da boa 
qualidade de grande parte delas, devem ser encaradas 
como semi-quantitativas. Inicialmente elaborou-se um 
dot map para os elementos As, Fe e S superposto à 
imagem de elétrons retroespalhados (BSD), que serviu 
de base para as análises subsequentes. Todos os grãos 
com contagem de As acima do background, aferido 
visualmente pela contagem em áreas de resina, foram 
analisados'. Em seguida obtiveram-se análises de 
diversos grãos com contagem alta de Fe, mas sem S, 
depois os sulfetos, e, por fim, as outras fases. Em grãos 
contendo As acima do limite do detetor (estimado em 
0,2% massa), foram realizadas ao menos duas análises. 

A composição mineralógica de três tipos de argila 
foi determinada por difração de raios X. A distribuição 
granulométrica foi determinada por peneiramento, série 
Tyler, até 37 ~m, e depois em sedígrafo Micromeritics 
Sedigraph 5100. A amostra original foi desagregada 
mecanicamente em peneira metálica de 105 ~me sofreu 
atrição em célula Denver a 1200 rpm, em pH 6,5, antes 
da análise. A área superficial foi obtida por fisissorção 
de N2 (método BET) em equipamento Micromeritics 
ASAP 2010. 

Para a determinação da capacidade de retenção de 
As, as amostras das argilas foram deixadas secar à 
sombra e peneiradas abaixo de 2 mm. Cada unidade 
experimental consistiu de tubos para centrifugação com 
4 g de argila em 20 ou 40 mL de solução. Após 
impostos os tratamentos, os tubos foram centrifugados a 
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3500 rpm durante I O minutos e o sobrenadante foi 
analisado quanto ao teor de As por absorção atômica. A 
sorção de As foi calculada pela diferença da 
concentração adicionada à suspensão menos a 
concentração que restou no sobrenadante. Para 
imposição dos tratamentos foram utilizadas várias 
alíquotas de ácido arsênico na concentração de O, 113 
mol!L. Nos ensaios para verificação do efeito do pH e 
dos eletrólitos na adsorção de As, o pH foi ajustado pela 
adição de prótons provenientes do próprio ácido 
arsênico e pela adição de grupos hidroxila utilizando-se 
O, 1 M de KOH. Os resultados refletem a média 
aritmética de 2 ou 3 repetições. 

RESULTADOS 

Testes de solubilidade de As 

A solubilidade de arsênio de ambas as amostras, e 
com ajuste de pH a 3, 5 e 7, nunca ultrapassou 0,2 ppm 
de As liberado para a solução, de maneira que nenhum 
dos rejeitas representa risco para o meio ambiente, pelo 
método adotado. 

Caracterização mineralógica dos rejeitos 

A mineralogia dos afundados determinada por 
difração de raios X para os três rejeitas, assim como as 
análises de As, estão na Tabela 1. Os flutuados das três 
amostras apresentam a mesma composição: muscovita, 
quartzo e caolinita. 

Tabela 1 - Mineralogia de afundados e t1utuados, 
identificada por difração de raios X 

Amostra Mineralogia dos afundados (DRX) 

CTBl Quartzo, muscovita, goethita, 
caolinita. siderita 

Blendado Quartzo, muscovita, pirita, 
arsenopirita, goethita, escorodita, 
siderita 

B2 Quartzo, muscovita, goethita, pirita, 
arsenopirita, caolinita. siderita 

As (ppm) 

1008 

1629 

2467 

A quantidade de material pesado, onde se supõe 
concentrar-se o arsênio, é muito pequena, entre 0,04 e 
0,22% em massa do total. 

Na amostra mais oxidada, CTB 1, não foi observada 
arsenopirita, e a pirita é rara, não contendo As 
detectável. Foi observada apenas uma partícula de 
óxido de Fe com teor mais elevado de As (35,9%). A 
sua composição química é compatível com a da 
escorodita, apesar do fechamento da análise, próximo a 
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100%, sugerir um mineral não-hidratado. A maior parte 
dos grãos de óxidos/hidróxidos de ferro contém arsênio, 
de O, I a 2,6%, com uma média de 35 análises de 0,8% 
de As. Como sempre ocorrem Al e Si em todas as 
análises, infere-se que se trata de limonita, 
óxidos/hidróxidos de Fe amorfos ou mal cristalizados. 

No rejeito Blendado foi identificado apenas um grão 
de arsenopirita. Pirita é um mineral comum neste 
rejeito, mas não contém As. Um grão de óxido de Fe 
com alto As (36,7%) apresentou composição muito 
similar à da partícula detectada no rejeito CTB 1, e 
como escorodita foi identificada por difração de raios X 
nesta amostra, assume-se que se trata do mineral, apesar 
do fechamento em praticamente 100% da análise 
também sugerir um mineral não-hidratado. Os 
óxidos/hidróxidos de Fe analisados neste rejeito 
também apresentam As detectável em quase todas as 
partículas, mas com valores muito superiores: a 
variação em 31 análises é de 0,3 a 5,1 %, com média de 
2,I% de As. Novamente ocorrem teores mensuráveis 
de Al e Si nos óxidos/hidróxidos de Fe, inferindo-se que 
se trata predominantemente de limonitas. 

O rejeito B2 é rico em arsenopirita e em pirita, 
ambas com composição determinada muito próxima à 
estequiométrica, mas não foi encontrado nenhum grão 
com composição compatível com escorodita. Os 
óxidos/hidróxidos de Fe neste rejeito, no entanto, 
podem conter até 11,5% de arsênio, e a média de 27 
análises também resulta em 2,2% de As, valor similar 
ao encontrado no rejeito Blendado. 

Caracterização das argilas e ensaios de adsorção de 
As 

A composição mineralógica das argilas, determinada 
por difração de raios X, está na Tabela 2, e a 
distribuição de tamanho de partículas e a área 
superticial das três amostras na Tabela 3. 

Tabela 2- Mineralogia das argilas, determinada por 
difração de raios X 

Amostra Minerais 

G-1 Quartzo, muscovita, caolinita, feldspato, 
hematita 

G-2 Quartzo, muscovita, caolinita, feldspato, 
goethita 

G-3 Muscovita, quartzo, caolinita, feldspato, 
vermiculita, goethita 
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Tabela 3- Distribuição de tamanho de partículas 
(passante acumulado) e área superficial das argilas 
(BET). 

Diâmetro Passante acumulado (% ma~sa) 

Equivalente (JUil) Argila G-1 Argila G-2 Argila G-3 

149 99,10 96,88 97,58 

74 98,33 94,63 91,86 

44 94,91 88,48 81,55 

37 92,20 84,08 76,37 

20 82,88 73,26 64,84 

10 68,95 55,07 45,11 

2 46,52 27,75 17,87 

38,77 20,70 12,15 

Área (m2/g) 33 22 17 

O potencial de adsorção das argilas da região da 
RPM obedece à ordem decrescente: G l>G2>G3, como 
pode ser observado no diagrama da Figura I. Como a 
argila G 1 possui a maior capacidade de rete~ção de 
arsenato, é a recomendada como revestimento do sítio 
de disposição de rejeitas. 
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Figura 1- Isotermas de adsorção de arsenato nas argilas 
G-1, G-2 e G-3. Eletrólito utililizado: tanque de 
concentrado -lâmina >301<50. 

Não se pode identificar uma razão de cunho 
mineralógico que explique o maior potencial da argila 
GI para reter As. No entanto, os dados de BET indicam 
que_ a argila G I possui a maior área superficial e 
partículas proporcionalmente mais finas, que 
provavelmente se refletem na existência de um maior 
número de sítios ati vos para complexação do arsenato. 

O potencial de retenção máxima de 3500 mg As/kg 
(em pH 2,5 a 3), da argila G 1 é bastante elevado, 
comparado com latossolos de modo geral, como mostra 
o método das "duas superfícies de Langmuir" (Figura 
2). E a alta concentração de prótons presente, a valores 
de pH muito baixos, tende a causar dissolução mineral 
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ou "intrusão", criando novos sítios para retenção do 
arsenato. 
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Figura 2- Capac idade de retenção máxima da argila 
G 1. Método das "duas superfícies de Langmuir". 
Eletrólito utilizado: Tanque de concentrado - lâmina 
>30/<50. 

A capacidade de retenção da argila G-1 diminuirá à 
medida que o pH de equilíbrio for aumentado; o efeito 
do pH na adsorção do arsenato à argila indica que a 
adsorção de As é maior para valores de pH na faixa 3 a 
3,5 do que na faixa de 6 a 6,5, como pode ser observado 
na Figura 3. 

Deve ser ressaltado ainda que o acúmulo de As tende 
a funcionar no sentido de moditicar a estrutura da 
argila, conferindo-lhe uma certa impermeabilização. 

A capacidade de complexação à superfície é 
relativamente alta na faixa ácida e tende a decrescer à 
medida que o pH aumenta. Para ânions que podem ser 
protonados, como é o ca:m do arsenato, um aumento do 
pH produz um "envelope" de adsorção que ret1ete a 
competição entre o sítio (na superfície) e o ânion pela 
decrescente presença do próton. Um outro mecanismo 
que contribui para a redução da adsorção com o 
aumento do pH envolve a competição dos grupos OH
pelo sítio contendo o ânion em complexação. Nesse 
sentido, os grupos OH- são íons competitivos, além de 
serem íons determinantes do potenciaL 
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Figura 3- Efeito do pH na adsorção do arsenato à 
argila G-1. 
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Três fases associadas a mecanismos de retenção de 
arsenato podem ser inferidas. As duas primeiras fases 
são descritas pelas seguintes reações, 

Me-OH2 + + H2As04- = Me-04AsH2 + H20 ( 1) 

Me-OH+ H2As04- = Me-04AsH2 +OH- (2) 

onde Me representa o átomo do metal em coordenação 
com os óxidos da superfície. 

Considerando-se um pH de equilíbrio inicial na faixa 
ácida, a Equação I representa a primeira fase da 
adsorção, durante a qual o valor do pH de equilíbrio se 
mantém constante, havendo troca de ligas de H2Aso4-
com os grupos funcionais OH2

+ predominantes. À 
medida que o arsenato começa a saturar a superfície da 
argila, ocorre o aumento do valor de pH de equilíbrio, 
indicando que o principal mecanismo de retenção do 
As, numa segunda fase (Equação 2), é a troca entre 
H2As04- e grupos funcionais OH-_ A troca com grupos 
OH' é favorecida pela diminuição na concentração dos 
grupos funcionais OH2

+ e pelo decréscimo do ponto de 
carga zero (PCZ) da argila (latossolo), associado à 
complexação de esfera interna co m o arsenato. Com 
essa troca de ligantes, o pH da solução tende a 
aumentar. À medida que o pH aumenta, o pKa2 do 
ácido arsênico (a pH 6,7) se aproxima, aumentando 
assim a proporção, em solução, das espécies de arsenato 
divalente (HAsO/). O aumento das espécies de 
arsenato divalente em solução, combinado ao 
decréscimo no potencial de superfície, em decorrência 
da complexação do As, resulta na diminuição 
progressiva da retenção do As. Numa terceira fase 
ocorre a diminuição de troca de ligantes entre As e 
grupos funcionai s OH-, e sorção dominada por 
nucleação de arsenatos de Fe e AI na superfície. 

A Figura 4 mostra o efeito dos eletrólitos na retenção 
de arsenato e indica que, assim como o pH, a 
composição da solução de equilíbrio pode ser 
importante na adsorção específica do arsenato, 
ressaltando-se, especialmente, a interação desses dois 
parâmetros físico-químicos. A valores de pH 3 a 3,5, a 
adsorção do As foi ligeiramente mais elevada no 
sistema com o eletrólito concentrado tina!, quando 
comparada ao eletrólito calcário. No entanto, para 
valores de pH próximos da neutralidade (pH 6,5) a 
adsorção do As é bem mais elevada quando utilizado o 
eletrólito calcário. Especula-se que o efeito do Ca, 
presente no eletrólito calcário, pode aumentar a 
retenção de As na faixa alcalina do pH, como 
consequência de precipitação do As à superfície, em 
solução ou mudanças na carga elétrica superficial 
associada à adsorção específica do Ca. 
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Figura 4- Efeito dos eletrólitos (calcário-30 kg/ton e 
concentrado final) na adsorção do arsenato. 

CONCLUSÕES 

Os dois rejeitas contendo sulfetos, B2 e Blendado, 
não representam risco potencial para o meio ambiente, 
uma vez que liberam abaixo de 0,2 ppm de As. 

A composição mineralógica dos flutuados é similar 
para os três rejeitas, basicamente muscovita, quartzo e 
caolinita. Nos afundados, que representam por volta de 
0,2% da amostra, foram ainda identificados goethita e 
siderita. No rejeito B2 também foram detectados pirita e 
arsenopirita, e no rejeito Blendado, adicionalmente a 
todos os citados anteriormente, a escorodita. 

Os minerais carreadores de arsénio mais importantes 
são a arsenopirita (no rejeito B2) e óxidos/hidróxidos de 
Fe contendo As. Escorodita é rara. A fase carreadora 
mais importante, em termos de quantidade, são os 
óxidos/hidróxidos de Fe, abundantes em todos os 
rejeitas . O teor de As varia muito nestes 
óxidos/hidróxidos provavelmente amorfos, de O a 
11,5%. 

A principal fonte primária de arsemo deve ser a 
arsenopirita. O arsénio liberado pela oxidação da 
arsenopmta aparentemente é capturado pelos 
óxidos/hidróxidos de Fe durante a sua precipitação, e a 
capacidade de retenção de As dessas fases é elevada, 
chegando a 11,5%, com média variando de 0,8%, no 
rejeito CTB1, a 2,2% no rejeito B2. Provavelmente 
existem duas fontes principais para o ferro que precipita 
como óxido/hidróxido: (i) a dissolução da siderita, num 
ambiente gerador de ácido pela (ii) oxidação de sulfetos 
que também liberam Fe de pirita e arsenopirita, num 
mecanismo casado de oxidação de sulfetos - dissolução 
de siderita - precipitação de óxidos/hidróxidos de Fe 
com o As. 
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Se for possível entender as amostras B2, Blendado e 
CTB 1 como evolução progressiva de alteração 
intempérica e maturação de uma única rocha original 
(no caso o minério B2), então a variação do teor de As 
nos óxidos/hidróxidos de Fe, tanto valores médios 
quanto, e principalmente, nos valores máximos, pode 
ter um importância inusitada. Na amostra menos 
alterada B2, com quantidade razoável de pirita e 
arsenopirita ainda preservadas, o teor médio de As nos 
óxido/hidróxidos é de 2,2%, mas teores acima de 11 o/o 
foram medidos. As imagens das Figuras 5 e 6 mostram 
detalhes de um grão de pirita com um precipitado que 
se supõe seja de óxido/hidróxido de Fe em cavidades, 
fraturas e na superfície. A microanálise química pontual 
da pirita e do precipitado está na Tabela 4. Observa-se 
que a análise da pirita é coerente com o esperado, e que 
o óxido/hidróxido apresenta um teor altíssimo de As, 
23,8%. Uma vez que esta fase tem dimensões inferiores 
à da resolução da microanálise, é razoável supor que o 
enxôfre da análise refere-se à pirita hospedeira, e neste 
caso o teor de As seria ainda maior, se recalculado . . 

O teor médio de As nos óxidos/hidróxidos de Fe da 
amostra Blendada é similar ao da amostra B2, mas os 
teores máximos são bem inferiores, pouco acima de 5%. 
Também não foram encontrados os precipitados de alto 
teor de As nas piritas. Como a arsenopirita é rara, 
poder-se-ia especular que estes precipitados não estão 
mais se formando, uma vez que não há mais tanto As 
sendo disponibilizado no meio .. Na amostra CTB I, por 
fim, praticamente não há mais pirita, o teor médio de As 
nos óxidos/hidróxidos de Fe caiu para menos de 1%, e o 
máximo aferido para 2,5%. 

Figura 5- Pirita com precipitado de óxido/hidróxido de 
Fe com alto As. 
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Tabela 4- Análises pontuais por EDS em e 
óxido/hidróxido de Fe com alto As neoformado das 
Figuras 5 e 6. 

Pirita Óx/hidróx Fe 

o -- 27,14 

AI -- 0,51 

Si -- 0,50 

s 50,66 5,15 

Fe 45,03 23,03 

As 0,01 23,80 

Total 95,7 80,13 

Apesar dos dados serem apenas preliminares, há 
fortes indícios de uma maturação dos óxidos/hidróxidos 
provavelmente amorfos de Fe, com progressiva redução 
do teor de As que pode conter. Tentativamente, e a 
confirmar, esta maturação poderia ser associada à 
incipiente organização dos átomos em cristalitos de 
simetria ainda muito incipiente para ser detectada por 
difração de raios X convencional, onde não há sítio 
adequado para acomodar o As. 

Neste caso, a evolução do intemperismo da rocha 
poderia ser um análogo natural da maturação dos 
rejeitas contendo arsênio, a longo prazo, e poderia 
significar que estas fases não retém o elemento, que 
com o decorrer do tempo poderia ser gradativamente 
liberado ao meio ambiente. 

Figura 6- Pirita com precipitado de óxido/hidróxido de 
Fe com alto As. 

A composição mineralógica das três argilas que 
poderão ser empregadas para revestimento do sítio de 
disposição dos rejeitos é muito semelhante, basicamente 
muscovita, quartzo, caolinita e feldspato. A argila G-1 
contém hematita, e goethita está presente nas argilas G-
2 e G-3, mas a fase ferruginosa predominante em todas 
as argilas deve ser a limonita, amorfa. 

Observa-se que, em termos mineralógicos, as argilas 
muito se assemelham à composição da fração flutuada 
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dos próprios reJeitas, que corresponde a pelo menos 
99,8% do total de sua massa. Isto certamente ajuda a 
explicar a razão da baixa solubilidade de As revelada 
nos testes. 

A argila G 1 possui uma maior capacidade de 
retenção de arsenato e o potencial de adsorção das 
argilas da região da RPM obedece à ordem decrescente: 
Gl>G2>G3. Os dados de área superficial por BET e a 
distribuição granulométrica acompanham essa ordem, 
ou seja, a superfície específica diminue e o tamanho de 
partícula aumenta de Gl para G3. 

A argila Gl é a argila recomendada como 
revestimento do sítio de disposição de rejeitas, para 
uma retenção do As mais eficiente, se comparada às 
demais. Possui um potencial de retenção máxima de 
3.500 mg As/kg na faixa de pH de 2,5 a 3. Esse 
potencial, associado ao fato de que o acúmulo de As 
tende a funcionar no sentido de modificar a estrutura da 
argila, conferindo-lhe uma certa impermeabilização, 
indicam a eficácia e o sucesso do revestimento a ser 
implementado pela RPM. 
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