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RESUMO 

Resíduos da mineração de ouro associados a sulfetos podem conter  elevados 
teores de antimônio, elemento para o qual existe uma demanda de mercado. 
Ressalta-se ainda que a liberação deste metalóide pode levar a impactos  
ambientais devido ao seu caráter potencialmente tóxico. Diante disso, a  
recuperação de antimônio a partir de resíduos torna-se uma opção interessante sob 
os aspectos social, econômico e ambiental. Neste contexto, o presente trabalho 
objetiva à identificação das fases portadoras e a forma de apresentação do 
antimônio no rejeito do processamento de minérios auríferos. A caracterização do 
rejeito da cianetação de um minério sulfetado submetido previamente à oxidação 
sob pressão foi conduzida utilizando-se difração de raios-X, espectrometria de 
fluorescência de raios-X por energia dispersiva, análise de tamanho, espectroscopia 
RAMAN, microscopia eletrônica de varredura e de transmissão, estas últimas 
acoplados à espectroscopia de raio-X por dispersão de energia, além de análises 
químicas. A análise granulométrica mostrou que o rejeito se encontra abaixo de 30 
µm, e um diâmetro médio de partículas de 8,6 μm. Os resultados de difração de 
raios-X e composição química indicaram que o rejeito é constituído 
predominantemente de silicatos, como feldspatos e micas, sendo que nenhuma fase 
ou composto isolado de antimônio tenha sido identificado. A microscopia eletrônica 
com microanálise mostrou que o antimônio está associado a micropartículas 
contendo ferro, na forma de agregados com partículas de silicatos. A espectroscopia 
Raman indicou que as fases de ferro são oxi-hidróxidos de ferro semelhantes à 
hematita e à feroxihita, cujos espectros apresentam alterações de intensidade 
atribuídas à substituições e presença de contaminantes. A microscopia de 
transmissão mostrou que o antimônio se encontra disseminado nas micropartículas 
de ferro. 

PALAVRAS-CHAVE: antimônio, minério refratário de ouro, micropartículas de 

(hidr)óxidos de ferro, rejeito HPAL, caracterização. 

 
 
ABSTRACT 

Gold mining residues associated with sulphides may contain high levels of antimony, 
and the release of this metalloid may lead to environmental impacts due to its 
potentially toxic character. Within this context, the recovery of antimony from  
residues becomes an interesting option under the social, economic and 
environmental points of view. The present work has the aim to identify the 
occurrence of antimony and its association in the tailings from the treatment of a 
refractory gold ore.  The characterization of the tailings obtained from the cyanidation 
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of a refractory gold ore previously submitted to pressure oxidation was conducted 
using X-ray diffraction, Energy Dispersive X-ray Fluorescence, sizing particle 
analysis, RAMAN spectroscopy, coupled scanning electron microscopy and 
transmission electron microscopy, in addition to wet chemical analysis. The particle 
size analyses showed solids below 30μm, with a mean particle diameter of 8.6μm. 
The results of X-ray diffraction and chemical composition indicate that the tailings 
consist predominantly of silicates, such as feldspars and micas; no single phase or 
compound of antimony has been identified. Through the electron microscopy 
(scanning and transmission), it was observed that the antimony is associated with 
iron-containing microparticles aggregated with larger silicate particles. Raman 
spectroscopy indicated that hematite and feroxyhyte are the predominant iron 
phases. Transmission electron microscopy analyzes showed that antimony is 
widespread in iron microparticles. 

KEYWORDS: antimony, gold refractory ore, iron (hydr)oxides microparticles, HPAL 

tailings, characterization. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de um método de recuperação do antimônio associado ao 
resíduo do processamento de minérios refratários de ouro se encaixa nos princípios 
defendidos pela economia circular. A refratariedade do minério se deve à ocorrência 
de ouro encapsulado em uma matriz de sulfetos, resultando em baixa recuperação 
desse metal através da cianetação direta. Para que a recuperação do ouro seja 
efetiva, portanto, o minério é submetido a um processo de cominuição mais intensa, 
o que torna sua granulometria muito fina, seguido de um ataque ácido em autoclave, 
que promove a transformação de fase sulfeto em óxido de ferro, com o consequente 
aumento da porosidade da fase sólida à qual o ouro se encontra associado e 
permitindo, dessa forma, a lixiviação do metal. O processo de lixiviação com cianeto 
ocorre, neste caso, simultaneamente à adsorção do material em carbono ativado, 
através de processo CIL (Carbon in Leach). Todo este processamento produz um 
licor rico em ouro que é adsorvido no carbono ativado na etapa CIL, e um rejeito que 
consiste em uma massa de minerais primários ou recristalizados, principalmente  
sob a forma de óxidos, silicatos e sulfatos. O antimônio presente nesse minério 

aurífero refratário encontra-se sob a forma de estibinita (Sb2S3) e bertierita 
(FeSb2S4), o que está de acordo com o relatado na literatura, que também sugere a 
ocorrência de aurostibita (AuSb2) em outros minérios (MILLARD, 2005). 

O antimônio é, atualmente, produzido a partir três rotas principais: a rota de 
reciclagem, a rota pirometalúrgica, e a rota hidrometalúrgica. A primeira visa ao 
reaproveitamento de antimônio a partir de baterias de chumbo-ácido, de ligas de 
chumbo contendo antimônio, e de rejeitos do próprio processamento do antimônio, 
como escórias e lamas metálicas. A rota pirometalúrgica envolve a recuperação do 
metal a partir de estibinita e outros sulfetos contendo de 5 – 60% de antimônio. A 
rota mais utilizada é a hidrometalúrgica, que consiste na lixiviação da estibinita, seja 
em meio ácido ou alcalino, seguida de eletrorrecuperação para obtenção de 
antimônio metálico (Anderson, 2012 e Demopoulos et al. 2016). 

 

Nesse contexto, a proposta do presente trabalho foi caracterizar o rejeito 
proveniente da lixiviação do processo CIL contendo antimônio, submetido 
previamente à oxidação ácida sob pressão. Para a caracterização do material foram 
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utilizadas técnicas de análises químicas por espectroscopia de emissão ótica com 
plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), espectrometria de fluorescência de 
raios-X por Energia Dispersiva (EDXRF), de caracterização mineralógica, como 
difração de raios-X (DRX), análise de tamanho (CILAS), espectroscopia RAMAN, 
microscopia eletrônica de varredura (MEV/EDS) e microscopia eletrônica de 
transmissão (MET/EDS), ambos acoplados à espectroscopia de raios-X por 
dispersão de energia, além de análises via úmida e ensaios de lixiviação seletiva. O 
objetivo da caracterização deste material foi determinar, de maneira precisa, a forma 
e ocorrência do antimônio no rejeito para subsidiar a definição de rotas para sua 
recuperação econômica. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Análise granulométrica e área superficial 
 
A etapa de análise granulométrica foi efetuada no equipamento  CILAS  modelo 
1064, e os resultados foram fornecidos na forma de %passante para determinado 
tamanho. A determinação da área superficial específica do material foi realizada 
através do Método de BET, no equipamento NOVA 1200e® Surface Area & Pore 
Size Analyser, da Quantachrome Instruments. 

 
2.3. Caracterização mineralógica 

 

A caracterização mineralógica do material foi realizada através de três diferentes 
técnicas, a Difração de Raio-X (DRX), a Microscopia Eletrônica de Varredura 
acoplado a Espectroscopia de Raio-X por Dispersão de Energia (MEV-EDS) e a 
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET-Acoplado). A etapa de DRX foi 
efetuada em um difratômetro Philips–X’PertPANalytical. A análise MEV, realizada no 
Centro de Microscopia da UFMG (CM-UFMG), foi efetuada no  Microscópio 
Eletrônico de Varredura JEOL JSM-6360LV, com filamento de tungstênio e  
voltagem aplicada de 20kV. Simultaneamente, foi realizada a análise EDS do 
material, utilizando um detector Thermo-NORAN, acoplado ao microscópio,  com 
uma contagem para aquisição de dados de 60s. A análise MET foi efetuada no 
Microscópio Eletrônico de Transmissão Tecnai G2-20 – SuperTwin FEI – 200kV, 
utilizando uma tensão de operação variável de 200kV, tempo para aquisição de60s, 
no CM-UFMG. Simultaneamente ao processo de obtenção de imagens, foram 
realizadas aquisições de dados de EDS. 

 
2.2. Análise RAMAN 

A identificação das fases portadoras ricas em ferro da amostra foram realizadas por 
espectroscopia Raman, utilizando o espectrômetro LABRAN HR800 JOBIN- 
HORIBA, equipado com um laser He-Ne, potência de 20 mW, acoplado ao 
microscópio Olympus BX41 (objetiva de 100x). A detecção foi realizada por CCD 
(“charge couple device”) resfriado em nitrogênio líquido. A resolução é de cerca de 2 

cm-1. A amostra foi distribuída uniformemente e ligeiramente prensada com espátula 
sob uma lâmina de vidro. Para evitar aquecimento local da amostra, que pode 
resultar na transformação de fase, foram utilizados filtros. 

 
2.4. Caracterização química 

A caracterização química da amostra foi realizada através das análises por 
Espectrometria de fluorescência de raios-X por Energia Dispersiva (EDXRF), e da 
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digestão total da amostra através de fusão com metaborato de lítio, seguido pela 
análise elementar por Espectroscopia de Emissão Óptica com Plasma (ICPOES). A 
análise EDXRF foi realizada no equipamento Shimadzu EDX-7000, com uma 
corrente de 100μA e uma tensão variável de 15 a 50 kV e uso de filtros para alguns 
elementos, durante um tempo de aquisição de 100s. As análises ICPOES foram 
realizadas no equipamento Optima 7300 DV PerkinElmer. As análises de enxofre e 
carbono totais foram realizadas no equipamento LECO, mod. SC632. 

 
2.5. Lixiviações Seletivas 

 
A amostra foi submetida a um procedimento de lixiviação, utilizando como lixiviantes 
as soluções empregadas no procedimento de extração sequencial (SEP) 
desenvolvido por Pantuzzo e Ciminelli (2010). As soluções extratoras utilizadas 
durante o processo estão discriminadas na Tabela 1, e sua aplicação à amostra 
ocorreu de maneira paralela e em duplicata. Por se tratar de uma avalição 
preliminar, adotou-se a lixiviação em paralelo com o objetivo de associar a liberação 
de antimônio à dissolução seletiva de diferentes compostos/fases presentes no 
material. Em cada uma das etapas, cerca de 0,5 g da amostra foi utilizada; os 
volumes de solução estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Procedimentos de lixiviação adotados para a amostra -Pantuzzo e 

  Ciminelli (2010), modificado  
 

Etapa Fração Reagente Procedimento 

 
1 

Associado a fases 
facilmente solúvel 

25 mL de NaNO3 

0,1 mol.L-1
 

 
1h shaker, 25°C 

 
2 

 

Associado a fases 
amorfas de Fe e Al 

50 mL de 

NH2OH.HCl 0,4 mol.L-1, HCl 
0,25 mol.L-1

 

3h em chapa 
aquecedora, aprox. 

50°C 

 
3 

Associado a fases 
cristalinas de Fe e Al 

50 mL de HCl 4 mol.L-1, 0,66% 
Ác. Ascórbico, 0,88% Na-citrato 

3h em chapa 
aquecedora, aprox. 

80°C 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. Determinação das características superficiais do resíduo 
 

A análise granulométrica mostrou que praticamente todas as partículas se 
encontram abaixo de 30 μm, concentrando-se principalmente na faixa entre 5 e 15 

μm de diâmetro. Os valores de d10, d50 e d90 encontrados foram de 1,3 μm, 7,3 μm e 
17,7 μm, respectivamente, e o diâmetro médio do material é de 8,6 μm. A área 

específica superficial obtida para a amostra foi de 8,6 m2g-1.A granulometria fina, na 
qual o material se encontra, pode se mostrar um empecilho à realização de 
processos convencionais de concentração física do material. 

 
3.2. Determinação da composição química do resíduo 

 
Para determinação da composição química, as duas análises realizadas, ICPOES e 
EDXRF, apesar de serem técnicas distintas,não mostraram diferenças significativas, 
corroborando os resultados obtidos. Os elementos predominantes são silício (SiO2 = 
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44,4% por ICP-OES e 43% EDXRF), alumínio (Al2O3 = 12,0% por ICP-OES e 10,2% 
EDXRF),  ferro (Fe2O3  = 12,6% ICP-OES e 14%  EDXRF), e cálcio (CaO = 4,4% por 
ICP-OES e EDXRF). Adicionalmente, elementos de importância na amostra são o 
próprio antimônio (Sb2O3 = 4,1% ICP-OES e 3,2% EDXRF) e o arsênio (As2O3 = 
1,5% no ICP-OES e EDXRF). Outros elementos também foram identificados na 
amostra, porém em teor inferior a 1% (Mg, K, Ti e outros). A análise por combustão 
(LECO) mostrou ainda que os valores de carbono total e enxofre total são de, 
respectivamente, 1,2% e 2,7%. 

 
3.3. Identificação das principais fases e compostos do resíduo 

 

A análise dos dados obtidos através da Difração de Raio-X (não apresentados aqui) 
mostrou que o resíduo é constituído majoritariamente por silicatos, especialmente 
quartzo, micas – muscovita e ilita, e feldspatos - ortoclásio e anortita, corroborando 
os resultados de análises químicas que mostram que 50-60% da amostra é 
constituída de fases contendo Si e Al. Em menor quantidade também foram 
identificadas as fases de anidrita e caulinita, indicando a ocorrência minoritária de 
sulfatos e argilominerais. A presença de sulfato justifica o teor de Stotal = 2,7% 
determinado na amostra. A presença de sulfetos metálicos não é esperada, uma  
vez que a amostra foi submetida previamente à uma etapa de oxidação sob  
pressão. A análise de DRX indica ainda traços de (hidr-)óxidos de ferro (hematita e 
feroxihita). Nenhum mineral ou composto de antimônio foi observado pela DRX. 

 
As análises de Microscopia Eletrônica de Varredura, combinada à análise EDS 
realizada simultaneamente à coleta das imagens, mostraram que na amostra há a 
presença de dois grupos distintos de partículas, um de tipo anguloso, com faces 
mais bem definidas e granulometria mais grosseira, correspondendo aos minerais 
silicatos, e outro com partículas arredondadas e granulometria fina, correspondendo 
aos minerais/compostos onde o antimônio está associado ao ferro (Fig. 1). 

 

(a) (b) 
Figura 1: Micrografia obtida através de MEV do resíduo mostrando uma partícula fina 

tipicamente arredondada (a) aumento de 20000X; e a análise EDS desta partícula (b). 

 

Os resultados obtidos pela análise de Microscopia Eletrônica de Transmissão 
corroboram os dados obtidos por outras análises de caracterização mineralógica, 
evidenciando a presença de duas classes distintas de partículas: os diferentes tipos 
de silicatos, que podem ser vistos como as áreas mais claras na micrografia da 
Figura  2,  contendo  alto  teor  de  Si,  e  as  pequenas  partículas  ricas  em  ferro e 

2,47 μm 
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antimônio (ver EDS Fig. 3) que são as áreas escuras observadas na mesma 
micrografia. Além disso, é possível notar que as partículas de ferro e antimônio 
formam uma espécie de recobrimento sobre as partículas de silicatos. Tal fato se 
deve às características do processamento do material. Durante o processo de 
oxidação ácida sob alta pressão, ocorre a oxidação dos sulfetos e dissolução de 
várias fases, à exceção dos silicatos. Em seguida, a polpa é resfriada, espessada e 
o underflow é submetido à etapa de neutralização para atingir o pH 10 adequado 
para cianetação. Sugere-se que a cristalização das fases ricas em ferro e antimônio 
ocorra sobre a superfície das partículas de silicatos, que assim atuam como sítios  
de nucleação heterogênea. Por se tratar de um resfriamento relativamente rápido, o 
crescimento das partículas ricas em Fe e Sb não é favorecido, e estas permanecem 
como finos grãos recobrindo os silicatos. 

 
 

 

(a) (b) 
Figura 2: Micrografia de uma partícula por MET (a) e a mesma partícula após sofrer 
um aumento de 5X em relação à micrografia anterior (b) A região clara corresponde 
a fases contendo Si; a região escura, a fases contendo Fe e Sb. 

 

Figura 3: Análise EDS realizada na partícula escura da micrografia da Fig.2. 

 
 

Visando complementar a identificação de fases das partículas mais finas associadas 
ao Fe e Sb, o resíduo foi analisado por espectroscopia Raman. A comparação entre 
os dados da análise RAMAN e os espectros padrões de diferentes minerais mostrou 
a presença de fases semelhantes aos (hidr-)óxidos de ferro, no rejeito, mais 
notadamente a hematita e a feroxihita (Fig. 4). Conforme já mencionado 
anteriormente,  o rejeito é  constituído  de  partículas  finas,  cujos  espectros Raman 
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exibem bandas características de (hidr-)óxidos de ferro, porém observam-se 
alterações em suas intensidades e bandas mais largas quando comparados com os 
espectros padrão dos minerais. Estas alterações são decorrentes da presença de 
outros elementos na estrutura ou na rede cristalina, e da granulometria fina das 
fases. Isto é uma possibilidade visto que a análise de MEV/EDS mostrou a presença 
de Sb, As, e Si disseminados nas partículas finas, contendo predominantemente Fe. 

As bandas largas na região em torno 700 cm-1 são características de fases amorfas 
ou de baixa cristalinidade de (hidr-)óxidos de ferro, tais como ferrihidrita. De acordo 
com a lixiviação seletiva, cerca de 20% de Fe está presente em uma fase amorfa, 
cuja dissolução resultou na liberação de As e Sb. A espectroscopia Raman mostrou 
ainda a presença de fases contendo C elementar (p.ex., grafite) (não apresentado), 
o que justifica o teor de C total, conforme o resultado de análise química. Os 
resultados de Raman também reforçam a ausência de fases sulfetadas ou de 
qualquer composto de antimônio. 

 

 

100 500 900 1300 

Comprimento de onda (cm
-1
) 

 

Figura 4: Espectrograma RAMAN da amostra analisada e dos padrões utilizados 

para comparação. * traços de hematita na fase feroxihita sintética. 

 
 

3.4. Lixiviações Seletivas 
 

Os resultados obtidos nos processos de lixiviação seletiva da amostra estão 
mostrados na Tabela 2. Os resultados das lixiviações nas diferentes etapas  
mostram que o antimônio está associado principalmente às fases cristalinas, cuja 
dissolução resultou em cerca de 90% de liberação de Sb (etapa 3). Além disso, o 
antimônio não ocorre associado a compostos solúveis na etapa 1, e apenas 3,4%  
do Sb é liberado em decorrência da dissolução de fases amorfas contendo Fe e Al 
(etapa 2). Junto à dissolução do Sb, observou-se a liberação de 26% Fe e 21 % As 
em decorrência da dissolução de fases amorfas contendo Fe e Al; e 91% Fe e 100 
% As, em decorrência da dissolução de fases amorfas e cristalinas de Fe e Al. Os 
resultados obtidos indicam que a lixiviação direta (ácida ou alcalina direta) não será 
efetiva na recuperação do Sb a partir do rejeito investigado. A extração do Sb requer 
a quebra da estrutura dos óxidos de ferro,  como,  por exemplo,  através da redução 
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do Fe (III), conforme indicam as lixiviações seletivas. Para resultados mais 
conclusivos, rotas piro-hidrometalúrgicas devem ser investigadas. 

 
Tabela 2 – % elemento solubilizado em cada etapa 

Elemento Etapa 1 Etapa 2  Etapa 3 

 Facilmente 
solúvel 

Fases solúvel + 
amorfas Fe e Al 

Fases solúvel + amorfas + 
cristalinas Fe e Al 

 média DP* média DP média DP 

Al 0,0 0,0 2,8 0,0 8,8 0,1 

As 0,3 0,0 26,3 1,3 100,0 1,5 

Ca 44,8 1,4 80,8 1,2 95,1 3,1 

Fe 0,1 0,0 21,2 2,3 91,4 0,9 

Mg 3,9 0,0 62,6 1,2 71,9 3,8 

Sb 0,0 0,0 3,4 0,1 90,7 2,5 

*DP – desvio padrão      

4. CONCLUSÕES 
 
O antimônio presente no rejeito de mineração de ouro encontra-se associado 
principalmente às fases ricas em ferro, identificadas como feroxihita e a hematita 
pela espectroscopia Raman. As análises MEV-EDS e MET-EDS demonstram que 
estas fases ricas em ferro ocorrem na forma de finas partículas esféricas, 
depositadas sobre as partículas maiores de silicatos, fase esta predominante no 
rejeito. Os resultados das lixiviações seletivas confirmam a associação do antimônio 
com fases cristalinas de ferro. De maneira geral, a amostra apresenta granulometria 
fina, diâmetro médio 8,6µm. Os resultados indicam que processos tradicionais 
hidrometalúrgicos (lixiviação ácida ou alcalina direta) não serão efetivos na 
recuperação do Sb a partir do rejeito investigado. A extração do Sb a partir desse 
rejeito requer a abertura da estrutura dos óxidos de ferro. Para resultados mais 
conclusivos, rotas piro-hidrometalúrgicas devem ser investigadas. 
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