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RESUMO
Foi conduzido um estudo sobre a distribuição química do arsênio em lamas arsenicais amostradas em três valas de
resíduos da Planta do Queiroz, situada no município de Nova Lima-MG. Os resíduos mais antigos, di sponibilizados
entre 12 e 20 anos atrás (valas de lamas A e 13), c os outros com 6 a 12 anos de idade (vala C), foram gerados através de
processos de Fc-coprccipitação/cal-nculralização. Um protocolo de ex I ração seqüencial (PEC) em 2 blocos e I +6
estágios foi adaptado para accssar a distribuição do arsênio nesses resíduos sólidos específicos (ricos em gesso c muito
pobres em s ulfl~ los c matéria orgânica). Testes cinéticos foram previamente conduzidos para otimizar o PEC adotado.
Métodos instrumentais (M EV -EDS c DRX) foram também aplicados para investigar as associações do As em fase
sólida. Os resultados das exlrações scqücnciais indicaram que, em caso de uma rápida e muito extensiva lixiviação
aquosa, as massas brutas de resíduo poderiam ser reduzidas em até 70% , com mobilização de apenas cerca de 2% (vala
C) e 3.5% (valas A e B) do arsênio total. Os resultados dos métodos instrumentais associados àqueles da extração
scqüencial indicaram que o As presente nas valas de resíduos encontra-se essencialmente associado ao Fe e em menor
quantidade com Ca (provavelmente Ca-arsenatos), AI, ou mesmo Mn e Zn, através de mecanismos de
coprccipilaçiio/adsorção. Cerca de 17% a 3H% de As cspcciticamenle adsorvido foram recuperados nas extrações
seqüenciais, com teor médio ligeiramente superior para as amostras das valas A e B, atualmente enriquecidas cm ferro
e empobrecidas cm cálcio, se comparadas com as lamas da vala-C. Estas observações podem refletir o efeito do tempo
de di sposição sobre as amostras mais antigas e sugerem que, juntamente com a dissolução de gesso, frações do As
sólido ali presentes possam ter sido rcmobilizadas, mas parcialmente adsorvida nas fases amorfas contendo ferro.
Palavras-chave: Arsênio; Extração-scqucncial; Resíduos de mineração.

ABSTRACT
A study was driven focusing lhe chemical di stribution of lhe arsenic in chemical precipitales (arsenicalmud) sampled
from 3 pits of residucs from Queiroz Plant, a Au bcneticiation planl in thc Nova Lima, district of Minas Gerais state, in
Brazil. The oldest rcsiducs, depositcd bctwccn 12 - 20 years ago (pits of arscnical mudA and B) and the others more
recent , wilh 6-12 years of age (pi! C) wcrc gcncratcd through lhe As precipilalion in lime-neulralization/ironcoprecipilation processes. A scqucnlial cxlraction protocol (SEP) was adapted to access lhe As distribution in those
specitic rcsidues (rich in gypsum and very poor in sulphidc and organic malter). Kinetic tests were previously
accompli shed lo optimize lhe adoplcd SEP. Complementary instrumental methods (SEM-EDS and XRD) were also
applied to investigate lhe As associations in lhe samplcs. SEP results indicatcd that, in lhe case of a very extensive
gypsum lcaching wi!h watcr, lhe bulk-masscs in lhe pits would be reduced up to 70%, mobilizing aboul 2% As (pit C)
and 3.5% As (pils A-B). From lhe SEP anel instrumental approaches results, was found that As is present in lhe studied
pils of Queiroz Plant essentialy as sccondary arnorphous phases, assoc iated predominantly with Fe, and smaller
associations with Ca and AI (Mn , Zn), trough sorption!coprecipitation mechanisms. About 17-38% of total As was
found in lhe slrongly sorbed fraction of SEP. The current low relative amounl of calei um and high relative amount of
iron in the oldesl pils A and B, suggesl thal, along lhe time, some fractions of As was simultaneously released with
gypsum partia! solubilization, being re-adsorbed partially on lhe rernaining Fe-bearing amorphous phases.
Keywords: Arsenic; Sequential-extraction; Mine-tailings.
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1.

INTRODUÇÃO

O Quadrilútcro Ferrífero constitui uma histórica c mundialmente conhecida provínua geológica auri-fcnífcra.
localizada na porção centro-sul do estado de Minas Gerais. Desde meados da década de 19SO. minérios de duas
importantes minas de ouro dessa região (minas Cuiabú c Raposos) são beneficiados na Planta do Queiroz. um
empreendimento Anglo-Gold Ashanti construído na localidade de Queiroz. municipio de Nova Lima/MG. Ali , o ouro
é recuperado a partir do minério sulfctado através dos processos de ustulação-cianctação. A capacidade alualmcntc
6
instalada gira cm torno de 10 T/ano de minério processado. O arsênio originúrio do minério é volatilizado na forma de
triúxido de arsênio na etapa de ustulação. absorvido cm fase aquosa nas torres de lavagem de gases c finalmente
removido através de processos de coprccipitação com ferro c neutralização com cal. Os resíduos sólidos resultantes
(lamas arscnicais) são, então, dispostos cm valas impermeabilizadas (escavadas na superfície do terreno) , localizadas na
úrca de influência da usina. Devido ao risco potencial que os rcjcitos c resíduos arscnicais representam ao ambiente,
suas estabilidades de curto c longo prazo têm sido amplamente estudadas na literatura. De acordo com Ritccy (2005) ,
entretanto, existem poucos trabalhos focalizando a estabilidade de lamas arscnicais produzidas cm condições industriais
c submetidas a condições de intcmpcrismo do ambiente de disposição. Neste trabalho, pioneiro na região, lamas
arscnicais com idade entre 5 c 22 anos, amostradas cm 3 valas da Planta de Queiroz, foram estudadas para avaliar a
mineralogia do arsênio c sua mobilidade atual. Para isto, foi desenvolvido um protocolo de cxtração scqücncial que foi
aplicado juntamente com métodos mineralógicos tradicionais.
Rcccntcmcntc, métodos de cxtraçõcs sequenciais têm sido cada vez mais aplicados ao estudo de elementos-traço cm
compartimentos gcoquímicos (solos, sedimentos c rcjcitos) cm sítios de mineração. No caso específico do arsênio ,
diversos trabalhos procuraram, nos últimos 6 anos, accssar sua cspcciação cm rcjcitos de mineração com o auxílio de
extraçõcs scletivas (La Force ct ai., 2000; Piclhcr ct ai., 200 I; Donahuc and llcndry, 2003; Matcra ct ai. , 2003; Patinha
ct ai., 2004; Ahn ct ai. , 2005; Van Eltcrcn ct ai.; 2006). Poucos destes trabalhos aplicaram tais métodos cm amostras
envolvendo resíduos arscnicais precipitadas a partir de efluentes (Piclhcr ct ai. , 2001; Donahuc and llcndry, 2003; Ahn
et ai., 2005). Nestes casos, entretanto, ao contrário das amostras aqui analisadas, os precipitados de arsênio (fontes
secundárias) não representavam suas fases essenciais (ou quase exclusivas), uma vez que constituíam-se de misturas
envolvendo também fontes primárias do elemento. Portanto, os objctivos do presente estudo foram adaptar c otimizar
um protocolo de extração scqücncial (PEC) específico para aplicação nesse tipo de resíduo arscnical, sendo que
métodos instrumentais de análise mineralógica foram utilizados para ambos: auxiliar a adaptação do PEC c, juntamente
com ele, avaliar a cspcciação do arsênio nesses materiais.

2.

GERAÇÃO DOS PRECIPITADOS DE ARSÊNIO

Amostras dos resíduos arscnicais foram coletadas cm arcabouços específicos, designadas como valas A, B c C. As duas
primeiras (ambas com capacidade de 13.500 m 3 ) foram preenchidas com lamas arscnicais no período de 1987-1994,
enquanto a vala C (com capacidade de 45.000 m 3 ) recebeu resíduos entre 1994 c 200 I. As lamas das valas A c B foram
geradas na estação de tratamento de efluentes através do processo high-/imc. Sumariamente, o efluente úcido (200-300
mg/L As) teria sido neutralizado com suspensão de cal até pH I 0-13 cm dois tanques paclwcas cm série sendo que,
simultaneamente, solução de sulfato ferroso ((Fc/ As)molar ::::: 0.4) foi adicionada no primeiro tanque. Após o processo de
espessamento, o precipitado resultante foi, então, dirccionado para aquelas valas, que foram preenchidas
consecutivamente ao longo do tempo . Analogamcntc, no caso da vala C, os resíduos foram gerados através do processo
jérrihidrita, tendo sido a solução de arsênio co-prccipitada com Fc(ll) sob acração ((Fc/ As)molar ::::: I ,3; pH ::::: 5) no
primeiro tanque pachuca c, logo cm seguida, neutralizado com suspensão de cal (segunda pachuca). Nos dois casos ,
uma porção de lama cm suspensão foi rccirculada como semente c os processos reali zados cm temperatura ambiente.

3. MA TERIA IS E MÉTODOS
3.1 Amostragem
Um total de 29 amostras foram colctadas nas valas de resíduos, através de 11 poços perfurados. As amostras foram
colocadas em sacos plásticos , secas cm estufa a 40 °C, homogeneizadas c peneiradas ( ll:W ~1m, 80 Mcsh Tylcr) para os
ensaios químicos e procedimentos de cxtração sequencial. Devido ao mesmo processo de geração, as amostras das
valas A c 8 foram, na maioria das vezes, analisadas conjuntamente neste trabalho.

3.2 Ensaios Analíticos
Massas brutas de resíduos foram analisadas após digestão tri-úcida (HCI""lC+ IINOk.,,lC+ IIFco•>e ). Ca, Fc, AI, K, Na, Ti ,
Zn, Mn, As, Cu and Pb foram analisados através de cspcctromcria de absorção atómica com chama (FAAS). C c S
totais foram dctenninados através de queima cm um equipamento LECO modelo HF-1 00 lnductor Furnacc/CS 244
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C arboniSulfur- Dctcrminator Systcm. Ca , Fc, AI c As nos lixiviados das cxtraçõcs scqücnciais foram analisados por
FAAS c ICP-MS.
Difratomctrias de raios- X for~1111 reali zadas através de um equipamento PI-liLI PS PW I 71 O diffractromctcr, utili zando
anodo de cobre (radiação Cuk(() c monocromador de cristal de grafite. Os ensaios foram corridos entre 3" c 80" 20, com
incrementos de 0.06 20 c contagens de tempo de Is c 3s. A mineralogia foi também examinada através de um
microscópio clctrônico de varredura (MEY) JEOL JSM-6360LV, acop lado com um espectrómetro dispersivo de
energia THERMOMORAN modelo Quest.
Co-prccipitado sintético Fc-As foi preparado colocando-se 100 mL de so lução de FcCL 3.6H 20 2.76% cm contato com
I 00 mL de so lução de Na eH /\s04. 7H 20 (razão molar Fel As = I), sob agitação contínua c cm temperatura ambiente. O
1
contro le do pl-1 ( ~ S) foi reali zado com NaOH I moi.L- • i\ lama resultante permaneceu cm repouso durante 24h c,
posteriormente, foi filtrada a vúcuo, lavada com água dcionizada c seca cm estufa (40° durante 3 dias).
As aná li ses por cxtração scqücncial constituíram-se de I +6 passos cm dois blocos, conforme sumarizado na Tabela I. A
realização do passo I cm recipiente distinto (béqucr), constitui uma novidade nes se tipo de procedimento. Os passos 2 a
6 foram realizados sequenci almente cm tubo de centrífuga, c a fração residual cm recipiente de fomo micro-ondas.
Tabela 1- Sumário do protocolo de cxtração scqücncia l adotado
Bl.

Passo

Fração
Solúvel (em ckv;~do vt~hunc de água)

2

Trocúvel

3

Fortemente adsorvida

Referência

600 mL água dcionizada

1h agitação; T2s

(este trabalho)

25 mL 1.0 M NaN0 3

I h agitação; T 25

Cai ct ai. (2002)

1h agitação; T15

Hall et ai. ( 1996)

1h agitação; T 70

Egrcja (2000)

25 mL NaOAc/ IIOAc

Solúvel cm pi I 5 (lamr""""">

4

Procedimento

Reagente

lrll 5>

25mL O.IM Na 2 11P04/l.O M IICI
(pll 5)

II

Associada

5

a

amorf~1 s

fases

7

li CI

Associada a óxidos cristalinos de

25 mL 4.2 M li C/ Ase. Ac. 0.66% I

Fe

Na-citrate 0.88%

Residual

IICI, /IINOlc /IIFc = (4:2:2)mL

No tas: Bl = Bloco: r , = 25

Egreja (2000)

25mL 0.4M Nll 1 0li.IICI I 0.25 M 1h agitação; T50

contendo Fe
6

(mo di ficado)

oc.

r,, ~ 50

oc . r ,, = 70 oc .

2h agitação; TKo

Egrcja(2000)
(modificado)
Cappuyns ct ai. (2002)

Digest. Mw.

r .., ~ 80 oc: Ase. Ac.= cícido asnírbico. Mw =forno de micro-ondas: M =moi. C'

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Composição Química
As aluais composições químicas médias das amostras são apresentadas na Tabela II. Os resíduos das três valas
estudadas constituem-se principalmente de S, C a , Fc c As c a razão Fel As, cm massa, foi de 4.45 para o conjunto das
amostras das valas A + B, c 1.26 para as amostras da vala C. Os teores de médios de C total são muito baixos, indicando
não serem significativas as presenças de matéria orgânica c, principalmente, de carbonatos.
Tabela II - Composição química sumária das amostras de lamas arscnicais
Vala

Ca

Fe

As

AI

Mn

Mg

Na

K

Zn

Ti

Cu

Pb

s

c

A+B

13.47

10. 11

2.27

1.09

0.48

0.59

0.02

0.33

0.75

0.09

565.8

348.0

10.34

0.09

c

16.37

4.90

3.88

0.91

0.64

0.53

0.05

0.05

1.13

0.04

1120

526. 1

12.14

0.07

Natas - Unidades : Ca. Fe. As. AI. Mn. Mg. Na. K. Zn. Ti. S. C %;em massa: Cu. Pb: mg.kg·'·
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4.2 Mineralogia
Difrações de raios-X realizadas em alí'{llOtas de amostras brutas, identificaram essencialmente o gesso (CaS0 4 .2H 20)
como fase cristalina presente. As fases secundárias contendo As não foram facilmente identificadas nessas alíquotas,
uma vez que as concentrações do elemento na amostra foram comparadas ao limite de detecção da técnica DRX (em
tomo de 5% em massa), conforme a Tabela ll. A investigação das fases insolúveis, após extensa lixiviação do gesso em
água c à temperatura ambiente, revelaram um material amorfo, com 2 bandas largas ccnlradas em tomo de 30-35°
29CuKo. e 59-62° 20Cu:K..t, indicando a presença do que atualrnente é aceito como uma mistura de ambos, ferrihidrita
(2-linhas)-arsenkal e cscorodüa amorfa, conforme descrito por Jia et aJ. (2003) em coprecipitados Fe-As sintezados em
laboratório. Entretanto, a presença de ferrihidrita-2-linhas pôde ser individualizada em amostras das valas A c B através
de ensaios térmicos associados com DRX (não demonstrado). As fases Hematita, quartzo, muscovita e caolinita
também foram identificadas, sendo que os silicatos são visivelmente oriundos de impurezas nos precipitados de As
(pequenos fragmentos de rochas em meio à massa bmta de amostra). Difrações de raios-X realizadas em aUquotas
remanescentes dos passos da extração seqüencial, confirmam as descrições acima e serão mostradas adiante. Ensaios
MEV realizados em massas bmtas de amostras (Figura OI) revelaram o material amorfo contendo arsénio ocorrendo
como aglomerados e formando uma mistura agregada com os cristais de gesso, de forma que massas de resíduos
fixadas sobre cristais maiores de gesso, podem envolver outros de seus cristais menores (ou mesmo outras partículas
minerais). Ensaios EDS revelaram as presenças de As, Ca, AI, Si e Mn (por vezes, Zn) nos aglomerados de As
precipitado. (Figura 01).

Figura OI. Imagens MEV. Da esquerda para a direita: Agregados gesso (Gy)-resíduo amorfo (R); morfologia
aglomerada dos resíduos; elementos identificados por EDS. Aumentos: 400x, IOOOOx e lOOOx.

4.3 Extração Sequencial
As condições do contato sólido/líquido apresentados para o PEC adotado neste trabalho (Tabela I), foram estabelecidos
através de testes cinéticas (passos 1 a 6), destacando-se os ensaios dos passos 1, 4 e 5, pela sua importância em relação
ao tipo de substrato das amostras e à otimizaçào alcançada para o PEC. No primeiro caso (Passo 1- fração solúvel em
elevado volume de água), levou-se em conta a extensiva presença de gesso nas lamas arsenicais estudadas (50-80% em
massa), e a solubilidade do gesso cm água a 25 °C, 2.23 g.L·1 (Pcrry e Green ( 1998). Alíquotas de 1.0 g de amostra
foram, então, continuamente misturadas com água destilada cm excesso (600 mL), a 25°C. e a condutividade
eletrolítica (k) periodicamente mensurada. Os valores de equi líbrio da condutividade foram alcançados em tomo de lh
(Figura 02). Portanto, este foi o tempo escolhido para a fração solúvel em elevado volume de água do PEC adotado
(razão s/1 = I :600). Em se tratando da fração fortemente adsorvida (Passo 4), na maioria dos protocolos envolvendo
soluções de fosfatos, o tempo de extração de arsênio especificamente adsorvido varia entre 16h (Wcnzel et ai., 2001;
Van Elteren et. ai, 2006) e 24h (Lombi et ai., 1999; Keon et al., 2001) em ensaios realizados à temperatura ambiente.
Neste trabalho, utilizando-se HPO/' 0.1 moi.L" 11 HN0 3 (pll S) a 25 °C para a extração em I g de resíduo previamente
lixiviado com água, também foi encontrado um longo tempo de reação, em conformidade com o intervalo acima citado.
Entretanto, ensaios posteriores para novas alíquotas, agora realizados em 70 °C (Egreja, 2000) resultaram cm uma
substancial otimização da recuperação de As, alcançado elevada performance após uma hora de lixiviação (Figura 03).
No caso do Passo 5, foi adotado o procedimento otimizado de Egreja (2000) (Tabela TI) para remover o As associado à
fases amorfas contendo ferro. Aqui, essa terminologia engloba um sentido mais amplo uma vez que, conforme
destacado anteriormente, as amostras de resíduo anal isadas envolvem cc-precipitados amorfos Fc-As (essenciais nas
amostras da vala C) e não As associado exclusivamente a óxi-hidróxidos amorfos de ferro (ferrihidrita-2 linhas).
Conforme Egreja (2000) o mecanismo de ctissolução dos óxi-hidróxidos amorfos de ferro envolve a redução do Fe(IIl)
pela bidroxilamina, acoplada com a produção de cloro-complexos de ferro e dissolução ácida. Como o estudo da
ctissolução de co-precipitados amorfos Fc-As por tais agentes não tem s ido explorado na literatura, um teste cinético
(duplicata) foi aplicado sobre amostras sintéticas de co-precipitados preparados cm laboratório (item 3.2). Os resultados
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mostraram completa dissolução dos substratos após um tempo de rcação de uma hora, que foi então estabelecido para o
PEC (curvas não representadas).
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O PEC otimizado foi aplicado cm diversas amostras (Figura 04a) a fim de se obter a distribuição do As. Fe, Ca c AI
também foram determinados, para fins de correlação, (representados apenas para 2 amostras - Figura 04b ). A
necess idade de se proceder de maneira análoga para o Mn foi previamente avaliada através do tradicional método de
Chao (1972) - dissolução sclctiva de MnO, através de solução de hidroxilamina-cloridrato cm ac. nítrico diluído (cm
temperatura ambiente) - c foi julgada desnecessária, levando-se cm consideração o montante de As simultaneamente
extraído (< 2% As,., 131 ). A figura 04a mostra uma tendência global de [racionamento do As, muito semelhante entre
amostras da mesma natureza (i.c., amostras das valas A-8 ou amostras da vala C) c também bastante similaridade para
todo o conjunto de amostras . Neste último caso, as variações foram levemente maiores para as fraçõcs com menor
recuperação de As (passos I, 2, 3 c 6). A maior parte do As foi extraída no passo 5 (57.1-74 .8 %As, valas A-8; 53.369.1 %As, vala C), aqui indicando co-prccipitados Fc-As. Seguiu-se cm importância relativa o arsênio fortemente
adsorvido (18.8-32.9 %As, valas A-8; 22.2-37.3 %As, vala C) removido no passo 4 (Figure 04a). Em média,
entretanto, o teor de As recuperado com a solução de fosfato no passo 4 foi maior para o gmpo de amostras das valas
A-8 (1-!=28.3% x 1-1= 24.5%,). Entre 1.5-3.5 %,As (valas A-8) e 1.0-2.0 %As (vala C) foram recuperados no passo I, e a
subsequente recuperação de As ionicamentc ligado foi significantcmcnte menor, variando entre 0.2-0.4 %As (valas A8) e 0.1-0.9 %As (vala C). Entretanto, a lixiviação cm pH 5 tamponado (Passo 3) foi a mais elevada cm relação às duas
anteriores, variando entre 1.7-4.7 %As para as amostras das valas A-8 c 3.6-6.8% As para as amostras da vala C. Isto
sugere alguma assoc iação de As com o Ca remanescente dos dois primeiros passos do PEC, sendo a(s) fase(s)
correspondentes lixiviadas no passo 3, confonne discutido adiante.
Ca, Fe e AI: Comparando-se todas as amostras, o [racionamento de Fe e Ca foi bastante uniforme. No primeiro caso, a
maior recuperação ocorreu no passo 5. Após a lixiviação aquosa (passo I), os ensaios DRX (amostras A2 e C6)
mostraram padrões típicos de coprccipitados amorfos Fc-As, conforme descrito no item 4.1. Esses padrões DRX se
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mantiveram até o passo 4, e apenas 0.8-1.9% Fe (amostras das valas A-8) e 1.5-3.4% Fe (amostras da vala C) foram
recuperadas nesse intervalo de dissolução (passos 1-4). Em seguida 76.0-89.7 %Fe c 88.0-94.4 %Fe foram
respectivamente dissolvidos pela hidro.xilamina/HCI (passo 5), sendo que os sólidos remanescentes apresentaram uma
assembléia de fases cristalinas, incluindo hematita que foi, então, dissolvida no passo 6. (figura 05a,b(2)-(6))- A razão
molar FeiAs na soma dos passos 4 e 5 variou entre 3.9 c 7.0 para as amostras das valas A-B c 1.4-1.8 para as amostras
das valas C. Como descrito anteriormente, uma significante porção de As foi recuperado dentro da fração fortemente
adsorvida (passo 4) mas, ao mesmo tempo, desprezíveiS teores de Fe (e também AI, ou Ca) foram lixiviados nesse
passo. Esses resultados, juntamente com os ensaios M EV/EDS confirmaram que o As ocorre nas lamas arsenicais
principalmente como fases amorfas contendo ferro, formada por mecanismos de co-precipitaçã/adsorção. As maiores
razões molares FeiAs descritas acima, sugerem, conforme a literatura, que o material amorfo alualmentc nas valas A-8
apresentam maior estabilidade quanto à mobilidade do As. OCa foi essencialmente recuperado no passo I (92.0-94.2%
Ca- amostras das valas A-8 e 90.5-94.7 %Ca- amostras da vala C), seguido pelo passo 3 (5. 1-8.0 %Ca e 3.9-8.7 %Ca,
respectivamente). As massas de resíduo foram reduzidas em 50-70% com a lixiviação de sais (essencialmente gesso) no
passo I. Entretanto, o Ca lixiviado em pH5 tamponado foi quem apresentou elevada correlação linear com o As
simultaneamente lixiviado (~= 0.77 e 0.93, respectivamente) e indiretamente sugerem a presença de Ca-arsenatos, a
despeito de outras possíveis fontes de Ca (óxidos ou mesmo pequenas quantidades de caJcita). No caso do aluminio, a
recuperação dentro da fração residual foi altamente significativa para as amostras das valas A-B (3.3-77.1 %AI), mais
ricas em impurezas silicatadas, mas a lixiviação com hidroxi lamina/HCI (passo 5), foi também muito significante
(11.3-66. 1 %AJ), seguida pelas recuperações nos passos 6 (6.8-16.5 %AI) e 3 (3.2-12.2 %AI). Para as amostras da vala
C, o alumínio foi principalmente recuperado na lixiviação com hidroxilamina/HCI (74.1-86.6 %AI) seguido pelas
lixiviaçõcs nos passos 3 (3.2-12.2% Al), 7 (2.5-12.0 %AL) e 6 (0.2-4.1 %AI). Ao comparar o AI recuperado na fração
hidroxilamina/HCI, com a soma do As lixiviado na soma desta fração e da fração fortemente adsorvida, verificou-se
elevada correlação linear (~= 0.98, amostras das valas A-8 e 0.73, amostras da vala C ). Estes resultados sugerem
alguma contribuição do alumínio na remoção do As para a formação dos resíduos, através de mecanismos de coprecipitação/adsorção, assim como abordado para a associação Fe-As.
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Figura 04- (a) Distribuição do As na frações das extrações sequenciais (diversas amostras). Teores de As, Fe, AI e Ca
nas extrações para as amostras A2 e C6). A coluna "St" identifica os passos Do PEC, conforme a Tabela II.
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passos I ,3 ,4,5 c 6 do PEC (para simplificação, foram excluídos os difratogramas após o passo 2. muito simil:t res aos
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5. CONCLUSÕES
Condições otimizadas de um PEC foram estabelecidas para o estudo de resíduos arsenicais específicos (lamas de As),
provenientes Planta do Queiroz. Os resultados das extraçõcs sequenciais, juntamente com os ens:1 ios minera lógicos,
confirmaram que o As encontra-se essencialmente como Ü1ses amorfas secundárias, associad o predomina nt emente com
ferro através de mecani smos de co-precipitaçãoladsorção. Os resu ltados também permitiram in f~rir menores
associações com AI, Ca e outros elementos (Mn , Zn). Arsêni o primário não foi encontrado ne m mesmo como impureza
em meio às massas brutas de amostras. Os resultados também sugerem que, a despeito da precipitaç:lo de Ca-arsenatos,
cujas prese nças não puderam ser diretamente definidas, o Ás também encontra-se originalmente coprcc ipitado com oxihidróx idos de ferro nos processos que geraram as lamas das valas 1\ e B. Ás aluais menor qu:l!1tidade relativa de Ca c
maior quantidade relativa de Fc nessas valas indicam que, ao longo tempo, frações de As pode m ter sido remobilizadas
simultaneamente a alguma solubilização de gesso, sendo parcialmente adsorvidas nas fa ses amorfas de ferro
remanescentes . Por e nquanto, não hú dados históricos di sponíveis para confrontar esses resultados com as co mposições
químicas de neo-fonnaçào desses resíduos, mas suas maiores relações Fel As ((Fe/As) 11 = 4.45) , sugerem menor
tendência de remobilização de As ao longo do tempo futuro, em relação à vala C ((Fel As) 11 = 1.26). Os res ultados do
PEC ainda indicaram que, cm caso de uma rápida e muito extensiva lixiviaçào aquosa do gesso. as massas totais de
resíduos poderiam ser reduzidas cm até 70%, mobilizando simultaneamente até 3.5 %1\s. Finalmente, não há
evidências aluais que indiquem processos de decomposição dos co-precipitados amorfos Fc-As cm óxidos de ferro mais
cristalinos, e conseqüente remobilização de arsênio .
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