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RESUMO 

Este trabalho apresenta resul tados de caracterização de minerais do gru po da platina (MGP) cm amostra de gossan 
associado ao depósito de níquel de Serra de Fortaleza, MCi. A amostra estudada é const ituída essencialmente por 
Fe,O, (70'Yn) , com Si O, (9 ,6'X,) c Alp, (2.2%) subord inados, contendo I ,4 g/t de elementos do grupo da platina 
(FGP) - 0,60 ppm de Pd : 0,42 ppm de Pt, a lém de conteúdos menores de Ru , Ir, Os e Rh. Mineralogicamente a 
amostra de gossan é constituída essencialmente por ox i-hidróxidos de ferro, cerca de 87% cm massa (goethita, 58%; 
hematit a. 21% c espinélios - magnctita c traços de cromita, X%), além de conteúdos menores de quartzo (X%) e 
serpentina ( 4%). O material, após cominuiçào abaixo de I mm, apresenta 19% cm massa retida cm 0,(10 mm e 25"!., 
passante cm 0,020 mm. Os elementos do gru po da platina mostram significativo enriquec imento abaixo de 
0.037 mm, ak'm de um crescimento da rc l a~üo Pt/Pd dos grossos para os finos até a fraçào 0 ,0 10 mm. seguida de 
brusca queda desta relação abaixo desta lração, carac teriza ndo comportamentos bastante diferenciados entre Pd c Pt. 
Observações sistemáticas ao microscópio detni nico de varred ura mostraram que minera is de PI-As (cspcrilita) com 
vari ações nas proporçôcs de Sb, Rh , Fe. Ni e C u corrcsp<>mlcm ú espéc ie fra ncamente dominante, perfàzendo cerca 
de 9X% (lraçüo cm área) dos MGI' observados; secundariamente, l(m un a inda consta tadas as presenças de Pt-Ni-Fe, 
Rh-As-Au c Pt-As-Rh-Os. Adicionalmente, dctcctar« m-sc também particulas de uuro (Au0 _, Ag11 _~ ) e prata. Análise 
de imagens nas partículas de MGP c Au-Ag indicam um diàmetro médio da ordem de I X ).lm para estas partículas, 
sendo que a granu lação da cspcrilita (Pt-As) é signilicativamcntc superior a dos demais minerais identificados. 
Apesar de exaustiva pesquisa por fases portadoras de palúdio. não I(Ji encontrada sequer uma partícula contendo este 
elemento, muito embora teluretos de Bi-Pd-Ni (série kotulskita-melonita) sejam a princi pal fase presente na rocha 
subjacente. Tendo cm vista que arscnctos, tclurdos, anlimonetos e sul fetos de paládio são instáveis em ambiente de 
intcmpcri smo, é bem possível que o Pd não esteja associado a uma ti!sc minera l de MCiP c sim na f(mna de 
complexos aniônicos ou neutros dispersos na amostra (Í(>n adsorv ido). 

PALAVRAS-C HAVE: caraclcr izaç~o de miné rios. platinú idcs, amilisc de imagens 
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1. INTRODUÇÃO 

i\ owrrência de minerais do grupo da platina MGP associada ao depósito de su l fetos de níquel e cobre de Serra de 
Fortaleza, também conhecido como depós ito de O'Toolc, é conhecida de longa data (Marchctto, 1990; Rrcnner et 
ai., 1990). sendo estes bem caracterizados na rocha sã. No entanto. até a presente data, inexistiam estudos mai s 
detalhados sobre a forma de ocorrência destes minerais no depósito d..: gossan rclerent..: ao capeamento do minério 
sulfetado, o qual foi parcialmente removido c estocado por ocasião da lavra do minério de sul fetos de níquel. 

Desta f(mna o presente trabalho, mediante a realização de anúliscs granulométricas c separações minerais. seguidas 
de análises químicas c estudos minera lógicos por microscopia clctrúnica de varredura , microanúli se química. an:íli sc 
de imagens c difraçào de raios X, teve por objctivo determinar o conteúdo c a distribuição de platinóidcs cm uma 
amostra de gossan, bem como avaliar a fo rma de ocorrência. associações c granulomdria dos minerais do grupo da 
platina. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os estudos foram reali zados sobre uma amostra identificada como Gossan , com massa da ordem de 20 kg cuja a 
colcta foi cfetuada pela Mineração Serra de Forta leza. 

O procedimento ex perimental adotado está exposto na Figura I c detalhado a seguir. 

Gossan · MSF 

Pt'll0 1ra nH~ nto ! .'nl 1 

+ 
~ 

+ 

rn m -+ M oaq._~ m ( 'fi! 

momh u de roi o:; 

P('neiralllcnt o ;1 u tn ido ~ Análises químicas 

+ 
Pt,. -cone,~:ltraç ,H • :!c !h'"';jdo ~ 

!nw-,;:1 M<) L it~Y ~ p r \)v(~ t;l) 

$ 
Análises químicas Anâlises mineralôgicas de 

platinóides por MEV/EOS 

Figura I Fluxograma de procedimento experimental adotado 

A amostra estudada foi cominuída cm moinho de rolos cm circuito fechado com peneira de abertura I mm, até que 
todo o materia l fosse passante nessa malha. Na scqüência o materia l fi>i classificado mediante penciramcnto a [nn ido 
em peneiras de aberturas: 0,60 mm, O, I 05 mm. O,OJ 7 mm c 0.02 mm, seguido de dcslamagem cm microciclone de 
laboratório (corte cm cerca de 3 a 4 pm para os platinúidcs c de fO~un para os demais minerais}. 

Na seqUência foi realizada uma pré-concentração dos minerais do grupo da platina (MCiP) para a posterior 
caracterização dos mesmos. Para tanto, cada !"ração granulom0trica l(li submetida individualmente ú separação 
mineral cm mesa Mozley (Mozlcy mineral scpara tor) seguida de classific.Jçào dos produtos pesados cm proveta 
(sedimentação}. Separações cm líquido denso (d--2,95 g/cnr'l nüo lograram obter resultados satistinúrios cm ti1cc do 
elevado peso específico dos minerais presentes. tendo sido, portanto, substituídas pelo procedimento acim:1 descrito. 
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A fraçào pesada , cnriqueciua cm EG P. foi integralmente obscrvaua no microscópio cletrônico ue va rredura com 
sistema de microanalise por EDS nas fraçõcs entre 0,0 10 (0 ,003 para EGP) e 0,30 mm, visando ava liar a fom1a de 
ocorrcncia, associações, granu lação c composição química (EDS) das partículas de MGP. A caracteri zação 
morfológica das partícu las uc MGP f(li feita através uc análises de imagens. 

Determinações dos principais elementos I óx idos (SiO~ . A I ~O" Fe,O" MnO, MgO, CaO, Na,O, K20 , TiO~, P20 5, 

Cr,O, , Ni c Cu) foram cfctuadas através de espectrometria de fluorescência de raios X cm pérolas fund idas, 
enquanto determinações de Au, Pt , Pd c Rd f(lram clctuadas pela Acme Analytical Laboratorics em Vancouver, 
através de fusão (firc assay convencional) scguiua de dissolução da pérola cm ácido c aná lise por ICP-MS tendo por 
base 30 g de amostra (group 3B MS); determinações de Ir, Os e Ru foram etetuadas através de ativação por nêutrons 
nos laboratórios da Bccqucrcl, tendo por base amost ras de lO g (Neutron Activation- Method BQ-NAA-2). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A composição química da amostra estudada cstú apresentada na Tabela I. 

Tabela I - Resultados de análises químicas da amostra estudada 

~~-ó A I:;O \ { ~~' Ft.::20 _1 '~'; , MnO 1
'.1;,Mgü 0lí,('a0 ~~/é, Na20 ~ ~·;, K20 I);;,Ti02 cy;, P:;O:; 1%Cr20 .1 

9.57 2, 17 70.0 0,17 150 0,17 0,12 0,04 0,20 0,23 0,75 

%)Cu 1X, PF I i\u (pph) Pt (pph) Pd (ppb) Rh (pph) lr(ppb) Os (pph) Ru (ppb) EGP + Au * 

0,61 11.0 57 415 602 40 97 46 15R 1415 O,S I 

*em pph soma dos leores de ouro e dos <'lemenlos do grupo da pia/ma (1'1, PJ, Rh. Ir, Os e Ru) 

A amostra de gossan é constituída essencialmente por óxidos de ferro com sílica e alumina subordinadas; o teor de 
Ni é de O,H I o;., c Cu 0.6 I%. Os ckmentos do grupo da plati na + Au apresentam teor global de I ,4 ppm; Pd é o 
elemento mais abundante do grupo da platina, segu ido pela I'L os demais elementos, cm ordem decrescente, são Ru. 
Ir. Os c Rh (seqüência concorda11/e C0/11 o lrahalho de Marche/lo, /9911 para o mi11ério de sul/elo de Ni). 

3.1. Análise granulométrica 

A distribui.,:ão granuloquímica da amostra após cominuiçào abaixo de I .00 mm está exposta na Tabela I I; a 
freqüência acumulada abaixo. por sua vez, é exposta na Figura 2 para os óx idos c na Figura 3 para os EGP + Au. 

Tabela I I - Resultados de aná li se granuloquimica 

Fração o• 
/ 0 Teores ('X>) Distribuição(%) 

mm massa Si02 AI201 Fe,o, Ni Cu EGP+Au* Si02 Al20 1 Fe,o, Ni Cu EGP+Au 

-1.00 +0.60 19.0 K4X 1.41 715 1.03 0.70 59X 16,X 12J 19,4 24,1 21 ,8 KO 
-0,60 t-OJO 20.6 X.42 1.49 72,1 0.79 0.71 '!'H IR. I 14,1 21,2 20.0 24,0 14.5 
-0.30 +0.1 05 23,0 7.77 1,4.1 75.0 0.67 0,50 12(X) tK.6 15,1 24,6 19,0 IR,9 195 

-0.105 +0,037 X,6 9,01 1.7.1 74.0 050 0,53 1461 ~.I 6,9 9,1 5J 7,5 8,9 

I -0.03 7 d).O t K9 9.45 2,11 7t)J) O.X3 o.w .1(1)1 X. X X$ K9 9,1 x.x 195 
-0.01 (4/.(X/3 F:Gf' 20,0 14,2 4.65 59.1 0,91 0,5X 2t(X) 295 42,X 16$ 22,4 19,0 29,6 

I Totul 9,57 2,17 70.0 ().XI 0.61 1415 HX>.O HXl,O 100,0 IW,O HXl.O ltxl,O 

*cmpph 

A amost ra estudada apresenta I 9'Yo cm massa retida cm O.óO mm e 20% passante cm 0,0 I O mm. Os teores dos 
principais óxidos, Fc10 ,, Si O, c A l ~01 , são pralicamcnte constanles ac ima de 0,0 I mm, com significati vo 
enriquecimento de S iO~ c AI,O;, akrn de Mgü, abaixo uc 0,0 1 mm; Ni mostra enriquecimento nas !rações extremas 
e Cu nas !rações mai s grossas. 
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Figura 3 - Distribuição granulométrica acumulada abaixo 
para os elementos do grupo da platina i Au 

Os EGP e o ouro mostram significati vo enriquecimento abaixo de 0.037 mm. Os teores por ti·açào c partição dentre 
os EGP mais o ouro. ilustrados na Figura 4, indicam que Pt c Pd representam cerca de 70'X, dos ECi P: verifica-se um 
cresc imento da relação Pt/Pd dos grossos para os tinos até a lhiÇàO retida cm 0,0 I O mm, seguida de brusca queda 
desta relação abaixo desta fraçào, o que caractcri;a comportamentos bastante diferenciados elllre Pd c Pt, indicando 
que os m.:smos se encontram em fases distintas. É de se destacar, ainda, o significativo contcÍido de Pd associado às 
lamas (cerca de 40'% do total contido na amostra). 
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Figura 4- Teores c part ição dos elementos do grupo da plati na (EGP) I Au 

3.2. Composição mineralógica 
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A amostra é constituída essenc ial mente por oxi-hidróxidos de ferro , cerca de X7% cm massa (gocthita. 58%: 
hematita, 21% c esp inélios - maglletila e /ra(OS de cromita, X%). além de conteúdos menores de quartzo (X%) c 
serpentina (4%). 

Não foram identilicados minerais portadores de Ni c Cu. l'stcs, por similaridade a l>utros depósitos, devem estar 
assoc iados ú gocthita ocorrendo na forma de óxidos de niquei c cobre ou wmo ions adsorvidos. 

O espectro resultante da difratomctria de raios X, util izado conjuntamente ú análise: química para estimativa da 
composição mineralógica, está exposto na Figura 5. 
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Figura 5 Difratograma de raios X da amostra de gossan 

3.3. Pré-concentração de minerais do grupo da platina 

Tendo em vista o bai xo conteúdo de minerais do grupo da plat ina para observação dircta ao microscó pio eletrôn ico 
de va rredura (MEV), e fe tuou-sc uma pré-concentração dos mesmos considerando-se a sua elevada densidade em 
relação aos minera is de ganga. Para tanto. cada !ração granulométrica f(>i objeto de separações minerais através de 
mesa Mozky (Mozley minera l scparator) seguida de sedimentação cm proveta. A fi·açào pesada, enriquecida cm 
EG P, fói integralmente utilizada na confecção de seções po lidas para aná lises ao MEV. Os resultados da pré
concent ração são apresentados na Tabela III. 

Face às camctcristicas reológ icas do materia l, altamente tloculado, a pré-concentração dos minera is portadores de 
platina (MGP) não se mostrou sclcti va; os teores da !ração teve são mui to semelhantes aos das respectivas frações 
granulomctr icas. Considera-se que os produtos pesados obtidos, em média I, I 'Y,, cm massa no ensa io. sejam 
representat ivos das !'rações granulomCtricas para fins de caracteri za.,:ào dos MGP. 

Tabela III- Resultados de pré-concentra.,:ão dos MGP 

Produto Distribuio,:ão no ensaio por tra.,:ào granu lométrica ('Yo massa) 
>0,60 mm +0 ,30 mm +0, !05 mm H).(J37 mm +0,010 mm -O,OIOmm 1 Total 

pesado 0,7 0,4 I 4,4 I ,X 0,5 1, 1 
teve 99,_1 99.6 99 95,6 9X,2 99,6 98,9 
tota l 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 

Produto Distribui.,:ào na amostra por !ração granulométrica (% massa) 
+0,60 mm +0,30 mm +0,!05 mm +0,037 mm +0.0 10 mm -0,0 10 mm 1 Total 

pesado 0. 1 0. 1 0,2 0,4 0.2 0, 1 1,1 
leve ! X,X 20.5 22,7 8.2 8,8 19,9 98,9 
tota l 19,0 20,6 23,0 X,6 X,9 20,0 100,0 

.. 
1- corte em li, 003 111111 e.,· limado J!llra os M(jf' a/ra\'1'.1' de hulrouclone de 25 mm de dwml'lro 

3.4. Caracterização dos minera is do grupo da platina (MGP) 

Empregando-se critérios de busca c sclcçào para partículas de dimensôcs superiores a 3 flln ao MEV fo i detectado 
um tota l de 86 partículas portadoras de efcmentos do grupo da platina , ouro e prata. Algumas imagens de plat inó ides 
obtidas cm detector de clétrons retrocspa lhados são apresentadas na Figura 6. 
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Figura tí Partículas de platinúidcs ohscrvadas ao MEV 

i\ classi fic ação das partículas obse rvadas. sua distribuição cm área c as respectivas composiçiies médias a partir de 
microaná lises por EDS com teores milx imos c mí nimos süo apn;scntados na Tabela IV. 

Tabela IV - Compos ição qu ímica estimada por FDS das espécies de MGP + 1\u c 1\g identificados 

C lasse N" part . %1 área 
Teores('}'.,- va lores norma li zados pa ra 100% ) 

1\s Sb Pt R h Ir 1\u 1\g Fe Ni Cu s 
Esperi lita 72 95 média 40,9 1,6 53,6 0,7 3,6 

máx imo 44,4 J .3 57.ú I .7 7.6 1.2 I .2 
minimo 37,5 0,0 49 ,(> 0,2 0.4 

Pt-Ni-Fc I 1.9 75,0 16,5 3,6 4,9 
--

Rh-As-Au I <0. 1 34,6 41,!1 13,0 13,0 10,6 

Pt-As-Rh-Os I 0.4 n.d. n.d . n.d . n.d. n.d n.d . n.d. n.d. n.d . n.d. n.d. 

ouro X 2,9 média !10, 1 15,3 4,6 
máx imo XJ.O 2'.3 7.3 
tnínitno 7 1,5 II.R 1.1 

prata 3 0.2 média 92, 1 6,2 
máx imo 95.4 9.5 5.2 
mí nimo 90.4 4.4 

Nota : n.d -# mio de!erminudo 

Minera is de Pt-1\ s. csperilita. com va riações nos contclldos associados de Sb. Rh, Fc, Ni c Cu correspondem à 
espécie fra ncamente dominante de minerais do grupo da platina. pcr fi11cn do cerca de 9X'\'u ( fi-ação cm úrca) dos 
MGP observados (cxc lu idos 1\ u c 1\g); secundari amente , f(>ram a inda constatadas as presenças de Pt-Ni-Fe, Rh-1\s-
1\u e Pt-As-Rh-Os. Adiciona lmente, tktcctaram-sc partículas de ou ro (1\uo.x Ag0 _,) c prata. 

Apesar de exausti vas buscas por pa rtícul as d~ pa ládio , I :CIP mais abundante na am<htra . n:l o f(li encontrado sequer 
um MG P contendo este e lemento . Segundo Marc h~ tt o. o Pd no minério subjacen te de sulfcto de Ni ocorre 
essencia lmente na forma de telurctos de Bi-Pd-Ni (kotulskita-mcl onita com 3 a 14'!1,, de l'd) . Estudos recentes. como 
de Hattori c Ca meron, 2004, mostram que arscnietos. telun:tos. antimonietos c sultctos de pa lúdio süo instúvc is e m 
ambiente de intcmpcrismo (supcrg~n iw) liberando o Pd cm :'tguas surcr1ic ia is . o qua l pode ser transportado na 
forma de compl exos aniôn icos ou neutros prova velmcnt..: associ ados a ions 01 r ou li gantes orgúnicos os quais, não 
necessa riamente, são adsorv idos por ox i-hidróx idos de ferro cm solos. Desta f(>nna , e mbora seja m necessários 
estudos ma is deta lhados, é bem provúve l qu<: o Pd nüo esteja assoc iado a urna f ~t sc minera l de M(Jf' c s im di sperso 
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na amostra (ion adsorvido) . Ósmio c rut0nio apresentam comportamentos s imilares ao do paládio em ambiente 
supergênico. 

Análise de imagens nas partículas de M<iP c Au-Ag indica um diâ metro médio da ordem de I X J.lln pa ra estas 
pa rtículas, Tabela V c Figura 7 (di stribu ição g ra nulométri ca), sendo que a granulação da espcrilita é 
s ignificati vamente superi or a dos demais minera is identificados. Ainda com base nas imagens obtidas ao MEV fo i 
efctu ada uma estimati va da liberação da cspcrilita , cujos resultados são apresentados na Tabela VI. A liberação 
adequada para a concent ração fí s ica de platinó ides é obtida para materi a l abai xo de O, I 05 mm; no entanto, deve ser 
considerada uma etapa adicional de atrição pam a adequada limpeza da superfície dos MG P prev iamente à !lotação 
dos mesmos. 

Tabe la V - Classes de partículas de MGP I Au c Ag observadas c respecti vos di âmetros médios 

C lasse de MGP N" part íc ul as observadas Diâmetro médio (J.tm) Distribuição (% área) 

Total Xó IX 100 

Espcrilita 72 19 95 

Pt-N i-F..: I 24 1,9 

Rh-As-Au I 2 < O, I 

Pt-As-Rh-Os I lO 0.4 

Ouro X lO 2,9 

Prata .1 4 0,2 

100 '!' 
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o 80 
.!! 
"' .Q 

"' "' .., 60 
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:> 
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:> 40 u 
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--Total · esperitita - · •- ouro 

Figura 7 Distribuição granulométri .:a acumulada abaixo pa ra as particulas de MG P I Au e Ag 

Tabela VI -Est imati va de libentçào dos MCJP por lração granulométrica 

h açào (mm) ·~{, cm n1assa Distribuição de Pt ('X,) Grau de liberação (%) 

- I ,00 +0,60 19,0 5,9 ---
-0,60 +O.JO 20,6 10,3 ---

-0,30 +O, I 05 2.1 ,0 25 .6 70 

-0, 105 +0,037 X.6 11.7 xo 
-0,037 10,003 X,9 3:1,9 90 

-0,003 20,0 12,6 > 95 

Total 100,0 100,0 ---
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4. CONCLUSÕES 

A amostra de gossan é constituída essencialmente por Fe20 1 (70%) com SiO~ (9,6%,) c AI ,0 1 (2 ,201(,) subordinados; 
Ni corresponde a O,XI'Yo e Cu a 0,61%. Os elementos do grupo da platina apresentam teor de 1,4 g/t; Pd (0,60 g/t) é 
o mais abundante elemento do grupo da platina, seguido pela PI (0,42 g/t); os demais elementos, cm ordem 
decrescente, são Ru, Ir, Os e Rh. Mineralogicamente a amostra de gossan é constituída essencialmente por oxi
hidróxidos de ferro , cerca de 87% cm massa (gocthita, 5X%; hematita, 21 % e espinélios - magnetita e traços de 
cromita, 8%), além de conteúdos menores de quartzo (R%,) c serpentina (4%,). Não lúram identilicados minerais 
portadores de N i e Cu. 

Elementos do grupo da platina mostram signiticativo enriquecimento abaixo de 0.03 7 mm, além de um crescimento 
da relação Pt/Pd dos grossos para os finos até a fração retida cm 0,0 I O mm, seguida de brusca queda desta relação 
abaixo desta tração, caracterizando comportamentos bastante diferenciados para Pd c Pt; salienta-se, ainda, o 
signilicativo conteúdo de Pd associado às lamas (cerca de 40% do total contido na amostra). 

Minerais de Pt-As (espcrilita) com variações nas proporções de Sb, Rh , Fc, Ni e Cu correspondem à espécie 
dominante de minerais do grupo da platina, perfazendo cerca de 9X% (fraçào cm área) dos MGP observados; 
secundariamente, foram ainda constatadas as presenças de Pt-Ni-Fc. Rh-As-Au c Pt-As-Rh-Os. Adicionalmente. 
detectaram-se também partículas de ouro (Auo.< Ag0.2) c prata. Não foi encontrada sequer uma particula de MGP 
contendo paládio; este possível mente ocorra disperso na amostra na forma de ion adsorvido. 

Análise de imagens nas partículas de MGP e Au-Ag indica um diâmetro médio da ordem de I R 11m para estas 
partículas, sendo que a granulação da espcrilita (Pt-As) é signilicativamentc superior a dos demais minerais 
identificados. A estimativa da liberação dos MGP indica que uma condiçilo adequada para a concentração de 
platinóidcs por !lotação é obtida para material abaixo de O, I 05 mm; no entanto. deve ser considerada uma etapa 
adicional de atrição para a adequada limpeza da supertlcic dos PGM previamente it tlotação dos mesmos. 
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