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RESUMO
A ide ntificação rrcc isa de óxidos c hidróx idos de lcrro mostra-se rele va nte ror di versos fi1torcs. dentre os quais se
ressaltam a impo rüincia económica indi scutí vel deste metal c s ua forma de ocorrência. Além destes aspectos, a
associ:wão frcqlicntc do ferro a vúrios outros metais til! interesse económico requer, no bcndiciamcnto desses minérios,
etapas de remoção c de disposição dos óx idos c hidróxiJos formados. Por fim , os óxidos c hidróx idos de ferro exercem
um papel preponderante na mohilidadc de diversas cspél· i ~.:s tóxicas ou não no meio ambit..!nh.:. !\ espectroscopia microRarnan é uma técnica ainda pouco utilizada na úrca mineral c, cm especial, na área a mhicn ta l. No entanto, esta é uma
técnica particularmente promissora para a identificação de rcjcitos de mineração c resíduos industriais, incluindo-se
4..:ompostos de supcrHcic. Isto porque permite a identificação de fases cristalinas c amorfas c m misturas complexas,
mesmo onde os constituintes de interesse encontram-se presentes cm quantiJades ta is que não poderiam ser
determinados por técnicas como difraçào de raios-X. A idcntifí<.:açào de fases minorit úri as é favorecida pela
possibilidade de se sclccionar áreas cspccíticas lk interesse cm amostras hctcrogêncas . Finalmente, a definição c a
cspcci ticidadc dos espectros Raman const ituem uma impressão digital de di ferentes matt:riais, o que permite a
identificação precisa das di!Crcntcs l;tscs inc luindo aquelas de bai xa cris talinidade. As va ntagens da es pectroscopia
micro-R ama n na identificação de óx idos/hidró xidos de ferro são demons tradas através de a ná li ses de amostras de
minerai s ruros c sintetizados (hcmatita, gocthita. li:rridrila, tcro xihita c magnctita) c da ide ntificação de rrodutus de
ox idação da pi ri ta c th: '-·onslituintcs-traços cm rcjcitos de mincraç;;lo.

PALAVRAS-C IIi\ VE: cspcctroscoria Raman . óxidos de ferro. hidróxidos de ferro, carac terização.
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I.INTROI>UÇÃO
Os mat~;:riais são geralmente identificados pela sua estrutura cristalina através de difraç.ào de raios-X ( DRX) ou por s ua
composição química através de microscopia dctrônica de varred ura ac oplada a cspcctrômetro de cn~..?rgia disp crsiva de
raios- X (MEV/EOS). Quando a amostra a se r canJdcrizada é composta de vúrias h1scs cristalinas ou l~tscs cristalinas c
amorfàs. a identificação torna-s!.! mai s dilkil. A espectroscopia Raman apresenta-se como uma técni<.:a adequada na
caractcrizaç<1o mineralógica por permitir a precisa idcntilkaç<io dos constituintes usuais de uma amostra, tais como
óxidos. sulfctos c silicatos. Diversos minerais apresentam um cspc...:tro Raman únil'll, constituído de múltiplas bandas
estreitas c bem ddinidas. (Jssociadas a vibraçúcs lot.:ais ou d e rede. 1\ t~t.:nica pcnnitc tambCm a idcntiticaçüo de
oxiânions (p. ex .. S0. 1 ~- . CO,.-:: .. P0-1 \-. J\ s0-1 ' ·. c outros). que podem es tar prcs..: ntcs na fórma de compostos o u
aJsorvidos. uma vez 4uc os oxiünions são twns espalhadon:s d e lu/.
A es pectroscopia micro- Raman tem sido utilizada na idcntilicaç;lo d1..' fases c compostos contidos cm rochas. minérios.
produtos de corrosão, rcjcilos c re síd uo~ indust riais ( Dunn C\ ai.. 2000: Balasuhramaniam d ai. , 2003 ). Na :.írca
ambiental, esta t! uma técnica ainda pouco utilizada. No entanto. mostra-se promissora por permitir a reali zação de
mi cro-a nálises. contribuindo para delinir a cspcciaçi\o do elemento quími co hcm ~.·oano a ídcntilicação de moléculas
(tipos de ligações envolvidas) (Courtin-Nomadc et ai.. 2003 ). Â identificaç;io é possí vel mesmo quando os constituintes
de interesse encontram-se presentes cm quanlitladcs ta is que não poderiam ser determinadas por outras t~cni t:as , t..:omo
difraçào de raios-X. A análise por espectroscopia micro-Raman apresenta ainda a~ vantagens da anúlise cm regiões
sc lccionadas da amostras (até mes mo particulas indi v idualizadas). da identificação de fasi.!S pouco t..:ris talinas c amorfas.
c mesmo de pequenas quantidades de material. o que impli<.:a na menor interferência de sinal Raman gerado c m re g iões
v iz inhas ou no substratoí "hulk .. da amostra. 1\ t~cnica não exige prcparaç:lo especial da amostra; material pulveri zado
ou peças inte iras podem ser utilizados.

O r:(áro Ramon
Quando o laser incide sob re um material c a frcqüência da nH.tiaç'-to espalhada é analisada. observam-se frcqüêm.:ías
adicionais à frcqüência incidente. A luz espalhada sem alteração da th~qü~ncia é chamada de es palhamento Raylcigh. c
aquela ~o m mud ança na frcqtiCncia é c hamada espalhamento Raman. Assim. o dCilo Raman ê devido ao espalhamento
inelástico de luz resultante da colisão de fútons co m a molécul a. O fúton incidente pcn.ic c.n1 g anha energia no prol"csso
de espalhamento . Quando o t('l lon perde (ganha) energia para o (do) material, ele cria (destrói) um quantum de algum
tipo de excitação do material, sendo os fc.'nwns n mais importante que l"sl:.lo presentes cm qualquer tipo de material
acima do zero absoluto T OK. Assim como um fóton representa um quantum de energia de uma onda elctromagnética.
um ftmon representa um qu antum de e nergia de um modo de v ihra~<lo dos núcleo~ alúmiros 1.'111 um mah: rial ac ima de
T > O K (Long, 2001 ). Em um espectro de radiação espalhada, as novas frcqiiências são d enominadas linhas Raman , c o
conjunto de linhas constituem o espectro Rarnan. As difcT~.~nças de energia entre lu z incidente c cspalhada cstào
rcl;Jcionadas aos modus vibracionais de cada matt.!rial.
As csp t.!c troscopias infravcnnclha c Raman são técnicas com plt.!mcntart.!s que associadas podt.!m forncct.!r inrormaçõcs
completas sobre a estrutura intcma de moléculas atra vés dos modos vi hracionais prese ntes em um composto.imatcrial. A
intt.!nsidadc de banda infravcnnclha é proporcional :'I mudança no momento dipolo dos út o mo:-. passando pela posiç;io de
equilíbrio. Po r outro lado. a intensidade da banda Raman é go ve rnada pl..'la polarizabilidadc dos útomo s passando pelo
po nto de cquilíhrio . A lu z incidente le va a uma ailera\'ào na pos i,·;lo da nu v..:rn de clétrons c m relação ao núcl eo. criando
um dipolo induzido na mol ~c ula. tornandopa polarizada. O espec tro Raman corresponde a um conjunto de handas cm
posições Oclinidas c inknsidadcs relati vas carach: rí s ti cas de um determinado composto (t.!.g. mineral). representando,
punanto, um tipo de "impressão digital".
No presente trabalho, a espectroscopia micro-Raman é utili ; ada para a idcntilil'a<r·üo dos produtos de oxida,·ào de pirila
cm meio alcalino c tlc fases pn:scntcs cm rcj ~ito~ de mincr~u;~io. Os espectros refer0n~..:"ia foram obtidos a pa11ir Jc
minera is plll\ lS c s intetizados de óxiJos/ hidrúxidos de krrn {hcmatita
• c!<h . e.octhll,l - n -FeOOII. ICroxi hita
óFcOOH. magnctita Fc;04 c fcrri dritu). O efeito da pot0ncia do laser nos espectros obtidos por microscopia Raman foi
in vest igado, uma vez que a inciJência de pot~JKia alta dl~ laser cm compostos de ú .x idosí hidrúxidos d e fe rro pode causar
transtürmaçào de fase.

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Amostras de úridos/ hidráriclos de ferro
As am ostras de IH.:matita. gocthita. fcrnxihita c fcrridrita !i.H"am prcparadas <.k acordo com a metodologia proposta por
Schwertm:.mn & Cornell (2000). utili ; .ando-sc n.:atorcs de polietileno para evitar a co ntaminaç;io pur silício. •xiundo da
possível dissoluç ão de vidro cm meio alcalino. Foram utiliz.ados rcagl...'ntcs de alto grau de purt.!/.a {P .J\ . ) ~..· :ígua
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deionizada (Milli-Q
\ X.2 rrS/cm) . A amostra de hcmatita f(,i sintetizada pda adição 16.1(> g ofFe(N01 ).;.9H,O a 2 L
de so\uçiío prca4uecida de 0.002 mol/L \\NO , sob agitação intensa. O fra sco contendo a suspensão l(>i mantido !Cchado
a 9X 1 2°C. numa estufa. durante 7 dias. A goe thit a foi preparada pela rúpida mistura de I XO mL de soluyào 5 moi/ L
KOII a I 00 ml. de um a S<> !u~·ào de I mol/L Fe(NO ,k9 H .O . Imed iatamente. a mistura foi d iluída para 2 litros <:om água
dcionizada ( Milli-Q). o frasco lacrado c mant ido na estutü a 70 i 2°C por tiO horas. A fcro x ihita to i produzida cm
temperatura ambiente (25+2"C) a pat1ir da adi1·ào de óOO mL de uma solução filtrada contendo 0.1 mol/L Fe(ll),
preparada utilizando-se o rcagcntL: FcS0 4 .7 ~-I ~O. Soh agita~ào Yigorosa c inknsa, adicionou-se a soluçiio de 5 mol /L
NaOII . gota a gota . até se atingir n pll 7.5+0.1. Imediatamente . adi c iono u-se SO ml. de 11 ,0, JO% . c o pll Iili
corTigido para X,O+ O.I. de modo a pnunovcr a ll(K"Uia<r·•io. 'l'amhCm cm h:mpcratura ambicntc, a fcrridriLa f()j
sintctitada. dissolvendo-se 40 g of Fe( N0,) 1.'i ll ,O cm 500 mL de úgua dcionizada. Sob agitaçúo intensa li1i-se
adicionan do gota a gota solução de I moi/L KOll até se aringir o pH 7,41.0.1. Todl> o precipitado produzido l(>i
centrifugado c la vado vúrias vczc~ co m úgua dcionizada at~ comp leta rem oção dos clctrólitos rcsidu ai~ . As amostras
türam ~ceadas ú temperatura am hit.: nh: (25 t 2n('). mantidas c m dcssccadorcs t:u m s ílica gd durante 7 dias c estocadas
cm fraco s tCc hmJos t.k policstin:no ah: a sua utiliz;h,.·<io. Amostras de mine rai s de hc matita . mag nctita , limonita c pirita
foram fornecidas por cmrn:sas de mineração da região. sendo que seus teores foram determinados por anúliscs
químicas, bem como difraçào de rai os- X.

Caracteri:urcio dos materiais s illl( ' /i:aclos e naturais
Para contirmaçào das l~tscs sintclit.adas, estas foram submetidas ú anúlisc de dilhtçào de raios-X (equipamento Philips
modelo I'W 171 0)_ com tubo de Cu . comprimento de onda de I ,54 A. A lcri xa de üngulo de 4.05° a X9.91 ° 20. passo de
0,06, um passo/ segundo. A anúlisl..! por cspel:tros!..:opia micru-Ruman foi rea lizada no equipamento Horiba Jobin Yvon
LAHRAM- 1\R XOO. eq uipado com lase r I Ie Ne. 20 mW de po10ne ia. aco plado ao mie ros<:úpio 0\ympus 13X41 (objcti va
de IOO x ). A detec~<io
kita por CC il (chargc cou plc de vicc). resfriada a nitrogênio liquido. A rcsoluçiio é de
1
aproximadamente 2 cm · . Para calihraç:.lo foi usado uma anh)s tra de silício, que apresenta linha intensa Raman cm 520.5
1
cm· • De modo a n:duzir a relação si nal/ruído . um mínimo de ~ varreduras foram re gistradas . Os espectros Ram an
foram ohtidus imediatamente apús a preparaçi'in das amostras. Estas amostras foram distribuídas uniformemente c
lig..:-iram..:nt c prensadas com cspil tul a sob um a ltimina de v idro. Para cvilar aq uccimc nlo loca l da amostra. que pode
resu ltar na l ransfortna\·~io de l~1sc, a pot0ncia do laser foi mantida ahaixo de 0,:! mW no caso das amostras de fCrridrita c
fcroxihit a, c abaixo d~ 2 m\V para as a mostras de hcmatita e gocthita.

c

O.ridaçtio dr! t'iritu em solurúo de hidnJ.rido de súdio
Os ensaios de oxidaçüo (k pirita foram conduzidos cm rcator l':Oill agitaçào con tínua, imerso cm um banho com controle.
de tempera tura a XO"C. durante I hora. As solu~ ôes de hidró xidn de sódio com pH I O c 12,5 fi>ram preparadas a partir
de reagentes de a\tn grau de pureza (NaOII 9'J.'Jl)";, Aldrieh) . Esta solução ( I litro) toi colocada no rcator c após a
atingida a te mperatura . <H.Iicionn u-st' 1.0 g tk pirita com gra nul o mc lria < 3X~tm. Durante o ensaio, ox igén io (99 .99~~ de
pureza) t(>i borbulhado continuament e: e o pi I ti>i mantido constante atra vés da adição de so luçüo de NaO II 0.5 mo l/ L.
Ao fim do ensaio. a polpa foi filtrada c o sólido lavado com úgua dcionizada c acetona . Depois de desum idificado cm
temperatura nmbicnt l..! 1..!111 dessccador, o sólido foi armazenado cm frascos de vidro fech ados. mantidos cm dcssecador
com vúc uo, de form a a se evitar as altcrayôes do material devido ao ar e umidade.

3. RESULTADOS
A Fi gura I mostra os espectros obtidos por difraçào de raios-X dos óxidos c hidróxidos Uc krro sinteti1.a dos. Observase a corrc.?spo nd~ncia e ntre os difra tograrnas das a mostras c os picos padrôcs de rct~rência fomccidos por ICDD
(lntern ational Centre for Diffrac ti on Data). Os resu ltados também confirmam a t<xmaçào de apenas uma fa se. A
prese nça de apenas duas linhas no difratograma tk fcrridrita indica a fom1aç~to da fllsc 2-linc. A pequena definição dos
difrato grnmas das f~ts~s com baix a crista linidade é uma limitação da técni ca .
O s c spl.'ctros Raman fora m obtidos para todas as amostras de úxidos/hidrú xidos de ferro (Figura 2). 1\ presença de um
conjunto de bandas cm posiyôcs <.k linidas c suas intensidades relativas gera um es pectro único q ue permite a
idcntiticaçào precisa dos difcrcnks ~.:o mpostos . Os espcclros Ra man da hcmat ita c gocthita ex ibem m odos vibracionais
caractcristicos de materiais cristalinos, isto é, handas tinas c hcm dctinidas . Além das principais bandas da hcmatita,
1
uma banda pequena aparece c m 657 cnf • Fsta banda proibida no Raman . torna-se ativa devido à desordem estrutura l
o u a formação de sólidos micro ou nanonistalinos (Wang ct ai. , 2000 : Massey ct ai.. I'J'lO). O espectro obtido para a
gocthit a ex ibe todas as bandas ti picas deste mineral ( Faria ct a l. , 1997), sL:m bandas adicionais. As amostras de ferridrita
e fero xihi ta aprcscntanl espectros típicos de materia is com alto g rau de desordem cstmtural ou amorfo, isto é, bandas
largas ~ pouco dctinidas. Com rcla~·ão ao espectro da fcro :xihita , observa-se a presença de bandas adicionais cm 223.
1
293 c 4X3 c m- , que sào atribuídas ú prcscn~a de hcmalita_ É impo rtante destaca r que a fcroxi hit a ap resenta es trutura
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Figura I - Di fra togramas para as amostras de óx idos c hidróxidos de ferro

s inh:~t i l'adas.

simila r úque la da hctnatita. A trans tünnaçào de tCro.x ihita cm hc matita ocorre atra vés Jc rcaç<io de estado sólido
(Schwcrtmann c C ornell . 2000). L': importante destacar que os espectros de DRX indicaram apenas a presença de
feroxihita, não detectando hemat ita de vido às peq uen as quantidades presentes. As bandas Raman para fcroxihita são
semelhantes àque las apresentadas por Faria et ai. ( J9Y 7}. A lgu mas ft.1nnula s químicas propostas pa ra fcrridrita que
podem ser reduzidas a 5FeOOH.211 20. No ent anto. muitas vezes est a é representada como Fe(OH h. A amostra
s intetizada exibe bandas largas centradas c m 35X, 513.676.722 e 1377 cm· ' . que correspondem àquelas publicadas na
literatura (Mazzetti c Thistlethwaitc, 2002). A banda que aparece - I 045 cm·' se deve a presença residual de nitrato
prove niente do reagente utilizado na síntese (Fc(NO,),.lJ H 20) .
Os espectros Raman para amostras naturais de minc..:rai s de..: magnctita. hcmat itu c limonita cstüo apresentados na Figura
3. A magnctita possui apenas uma banda intensa que corresponde ú banda diagnóstico dessa tasc. l::sse espectro
1
apresenta ainda du as bandas adi~.:ionais de bai xa intcns id~1dc cm 302 c 536 c m· • O espectro de hc ntatita na tura l tarnbé m
ex ibe a banda cm torno de 6AO cm· 1, indicando que a amostra aprese nta dckitos cm sua estrutura. A limoníta é
considerada uma fa se de óx ido hidra tado de tCrro. s imilar a uma fasl..! gocth ita amor1~L O espectro Raman para a amnstrn
de \imonita cx ihe bandas características da gocthita, porém observa -se a prcscn\a de bandas mais la rgas c d ifcrcn ,~as
nas intensidades quando comparadas com a gocthita sintética, o que indica o amorfismo desse material.

É importante destacar a qua lidade dos espectros gl.!rados no prcsl!ntc trabalho

l:Oill a utilização <.h:: es pectroscopia microRaman. Os espectros apresentados mostram a possibilidade de idcnt ilicaçiio c dil'crcnciaçà<> dos óxidos c hidróxidos de
fe rro por apresentarem pcrlil único c especílico para cada wmposto. Quando se tem mis tura complexa , bandas largas
como àquelas da ferridrita e feroxihita podem tornar a identificação não tão direta quanto aq uel a de um composto
c ri sta lino . Amostras paU rões ajudam na idcntificaç~lo de minerais c <:ompostos.

Trun.~formaçào

dr!.fCroxihita puru hemalilafHJr aqucc·imcnlcJ

A transfonnaçào de fltsc at ravés do aquecimento da amostra devido ú incidência do laser é a presentada na Fi gura 4. O
espectro de lerox ihita sinté tica f(>i obtido à potência de 0.02 mW (Figura 4a) . O espectro apresenta pe rfil scmdhantc ao
espectro obtido por Faria ct ai. ( 1997), c caracteri za-se por uma supcrpos i~ào de bandas na regiüo espectral de 550-XOO
cm·' . Al ém disso, destaca-se a presença de pequenas bandas cm 222. 2'i2, 401 c 1330 cm'. atribuídas a presença de
hcmatita confo rme di scutido ac ima . Aumentando-se a potência do la :-.cr para 0,2 mW, ohtém-sc o cspe<..:tro mostrado na
Figura 4b. Com o aumento da potênci a laser. duas mudanças distintas s:Jo observadas no espec tro: o aumento da
1
intensid~Jc das bandas que aparecem na região entre 200-300 ""' c o su rgimento de bandas adicionais em 39 1 c m e
1
o utra menor cm 592 cm· '. Para frcqüência s mai s altas, observa-se um aumento da itrca da banda - 1.\00 w1 • Após
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submeter a amostra a potênc ia do laser de 2 mW durante de 3 segundos, o es pectro obtid(l assemelha-se bastante àquele
obtido para hcmatita (Fi gura 4c). Como uhscrvado para as amostras (k' hcmo.ttita sintétiut c naturaL a handa Raman
proibida ( - 660 cnf 1) també m aparece no espectro após transt<mnaç;·lo térmica. !\ Figura 4 mostra cla rame nt e a
transformação de uma n1sc pouco cristalina (Figura 4a) cm o utra totalmente cristalina (Figura 4c ). passando por uma
fase inlcrmcd iária . o nde ainda aparecem bandas largas apL'sar de melhor dctínidas. Isto cvitkncia como os óx idos c
hidró xi dos de ferro s::1o scnsív·cis ;:1 potência do laser c que cuidados devem ser tomados para a ohtt.:nçüo de espectros
representativos.
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Figura 4- Efeito da potência do laser na amostra fcro xihita (a) 0,02 mW: (b) 0,2 mW c (c) 2 mW.

ldent(fh·a(ÚO Jus prodwos de oxiJa\'Úo alcalina de pirila
Conforme destacado anterio rmente a espectroscopia mic ro -Raman pc rmitc a idcntitin u;ào de l~1 scs c ristalin a~ o u
amortàs, mesmo qu ando presentes cm pequenas quantidades cm misturas complexas. Um exemplo dessas condições é
enco ntrado na ox idação de pirita (FcS 2 ) cm snluçõcs alcalinas leva ú fonnaçüo de lascs sólidas tk óx idosíhidróx idos de
ferro c das espéci es solúveis sulfino (SO/~) c tiosulfato (S, o,' ·). A espectroscopia micro-Raman f(l i utili zada para
identificar as htses só lidas formadas durante o processo de oxidação (Figura 5). O espectro da pirita não reagida é
apresentado na Fi gura 5a ; as bandas correspondem :iquelas reportadas na literatura (Vogl ct ai. , 19X3). C ontrari amente à
espectroscopia infra vermelho que exibe apenas uma banda típica da pirita cm 440 cm· '. na es pectroscopia Raman é
poss ível se tli stinguir 5 modos vihracionai s nonnai s da pirita . Ohs..:rva-se que o espectro da pirita é caracterizado pda
presença de picos intensos c finos, típiço de m aterial bem cristalino. Os es pectros Raman da pirita oxidada t:m solução
de hid ró xido de sód io (NaOH) cm pll l O c 12.) são ap resentados nas f'i guras 5b c c. Além das bandas típicas de pirita.
os espectros exibem o su rgimento de bandas pouco intensas, indicando o inicio da forma~·ào de outras fase s. A
dccon volução de um esp~ctro leva à resolução das bandas. uma vc.:z que a interpretação direta, cm alguns casos. não
pennite a identificação de todas as bandas de um composto ou mistura . Na amostra de pirita oxidada c m pH I O.
identificou-se a presença de bandas cm 2 19, 291. 40X. -· 500. h I I. (>57 c IJ IS cm·' . conf(mne mostrado pel o aju ste do
espectro (Figura 5 b ). Essas bandas s;.io características cJa hematita. poré m se apresentam mai s la rgas indicando a
fonm.tçào d!.! uma fase pouco cristalina . J\ banda cm 657 cm -' apresenta inknsidad..: s uperior àqu..:la observad a cm
1
amostras de hematita sintética c natural. Esta banda 657 cm·' juntament e com as h~111da s largas cm 400 e 703 c m·
s uge re à formação de uma o utra f~tse, muito provavelmente fern xi hita . .l ú na pirita oxidada cm pi! 12,5. o espectro
Ram an é bem diferente, dev ido à presença de bandas largas. bem como das bandas remanescentes d~ piritn. O ajuste do
espectro Raman mostra a presença de bandas c m 3 70 . 51 O. 6XO c
cm·' que s;io semelhantes ,\quclas apresentadas
para fcrridrita sint~til:a. É importa nte observar a difcn: nça no perlil dos cspcctnls obtidos nas diferentes condições de
pll. A fase formada durante a oxidação de pi rita é dependente da solubilidade de íons krro. que. por"'" ve z. é função
do pH. A formação de hc matita é li1vorccida cm pi I X-I O, quando se tem a menor solubilidade de ion s ferro. Essa
rcaç:.lo acontece no estado sólido. A fa se ferridrita é formada através de snlubili;~H;ào/ prcc ipita ç~io c. portanto em
contli<r·ões onde a so luhilitladc de íons ferro l~ maior.
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Figura 5 --Espectros micro- Raman pirita não reagida (a): pirita oxidada cm solução de hidróxidos de sódio pH 10 (b):
pH 12.5 (c). i\s figuras inseridas representam a dceonvoluçüo dos respectivos espectros, indicando as fases formadas
durante a oxidação de pirita ( 1'): I I hematita: Fx feroxihita, Fh- !Crridrita.

O processamento hidromctalúrgico de ouro envolve o hcndlciamcnto de toneladas de minério, devido à baixa
concentração do metal de inkrcssc. Conseqüentemente, grandes volumes de rejeito do processo são descartados. Muitas
vezes, esses rcjcitos contêm arsênio prov·cnicntc de arscnopirita (ou outro sulfcto de arsenio), mineral comumcntc
associado ao minério de ouro. A Figura ú apn:scnta espectros Raman obtidos para uma amostra de rejeito antigo de
mineração de ouro. De ;:H.:ordo com a anúlise química, a amostra é constituída predominantemente de Fe (55.X0°-1) cm
Fe,Od c Si (23.30 %de SiO:) c outros elementos minoritários (Ca, AI. K, C) (Vasconcelos ct ai, 2005). Apesar da
amostra apresentar um teor muito baixo de arsênio (I J4°. .()) c enxofre total (4,46(~/íl, sendo que 30(~~) na forma de sulfato),
foi possível identilicar a presença de enxolrc elementar (S,), devido à presença das bandas cm 152, 2IH c 472 cm·'
(Figura 6a). i\lém das bandas do cnxoli-c elementar, o cspe<:tro mostra as principais bandas da gocthita, indicando que
esta f~tse estú
presente na região analisada. ;\ identiticaçJo de arsênio na amostra é atribuída a presença da banda
1
cm -X40 cm- , que é característica de íons arsenato (AsO . . '-) ou arsenito (Figura 6b). Observa-se que esta banda está
associada ú presença de goethita, sugerindo que o arscnato encontra-se adsorvido ou coprccipitado. De acordo com
ensaios de solubilização cm IICI. cerca de l)(Y~-() do arsénio encontra-se associado aos óxidos/hidróxidos de ferro
(Vasconcelos, Ciminelli c Silva, 2005). i\ gocthita encontrada na amostra de rejeito apresenta bandas mais largas (baixa
cristalinidade) se comparada úqucla natural ou sintetizada, sugerindo que pode estar cm processo de transformação
devido à açào do intcmperismo.
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Figura 6 - Espectros mi cro- Raman de rejeito de mincraçüo. mostrando particula de goethita ((;)c enxofre elementar (S)
(a) c associada ao arsenio (b).

4. CONCLUSÕES
A identificação de óxidos c hidróxidos de ferro pode ser feita de fórma precisa através da espectroscopia Raman. uma
vez que caJa composto apresenta um conjunto de handas que constituem a "impressão digital" de um material/ mineral.

Permi te também a análise de compostos amorfos c presentes em pequena concentração. Na úrca amhicntal, esta técnica
apresenta-se como uma ferramenta

útil para identifi cação de composto s- traços.
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