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RESUMO
Os eletrodos de calcopirita são utili zados cm experimentos clctroquímicos, os quais são realizados visando determinar a taxa c
o mecanismo de oxidação do mineral. principalmente cm meio ácido. A presença de impurezas na superfície dos clctrodos modifica a rcatividadc da calcopirita devido à (i) diminuição da área de dissolução, que afcta a densidade de corrente elétrica;
c (ii) possível formação de pares galvünicos, os quais afetam tanto a taxa quanto o mecanismo da rcação. Neste contexto,
a observação preliminar da superfície de clctrodos pode ser realizada como um procedimento de scleção das amostras que serão utilizadas nos experimentos ektroquímicos, bem como para uma aná lise ma is precisa dos resultados obtidos. No presente trabalho, a supcrfkic de clctrodos de calcopirita foi avaliada por MEV/EDS c espectroscopia micro-Raman. Esta
última técnica foi utilizada para identificar c di sc riminar as impurezas presentes na superfície dos eletrodos. A análise por
MEV/ EDS permitiu a observação de cav idades, falhas c fratura s na superfície, bem como alto teor de impurezas, as quais
diminuem a úrca de rcaçào da calcopirita. O uso da espectroscopia micro- Raman associado à microanáli sc por EDS permitiu a identificação das impurezas (f~tscs minerais) contidas nas amostras analisadas. A presença de wurtzita (ZnS), pirita (FeS2),
quartzo (Si02) c diopsídio (CaMgSi20ó) foi identificada, sendo detectada, ainda, a presença de sulfeto de chumbo e bismuto. Assim, além de diminuírem a área de reação do clctrodo, impurezas como a pirita e a wurtzita podem fonnar pares galvânicos com a calcopirita, alterando a sua taxa de oxidação c afetando de forma direta os resultados e parâmetros obtidos nos ensaios clctroquímicos.
PALAVRAS-CHAVE: espectroscopia Raman; calcopirita; eletroquímica.

ABSTRACT
Thc chalcopyritc clcctrodcs are uscd in ckclrochcmical cxpcrimcnls, which are carricd out in ordcr to determine thc reacti on rate and thc mcchanism of chall:opyritc dissolution, gcncrally in acid ic solutions. Thc presence of impurities on electrode
surfacc modify thc rcactivity of chalcopyritc duc to (i) dccreasc of reaction arca, which affccts lhe electric current density; and (ii) possiblc formation ofgalvanic couplcs, which aflccts both the rate and the reaction mcchanism. ln this context, the
preliminary analysis of clcctrodc surt~tcc nccds to bc conductcd as a procedure for selecting the samplcs that will bc used
in thc clcctrochcmical cxpcrimcnts and, also, in ordcr to obtain a more acc urate analysis of results. ln thi s work, the surface
of chalcopyritc clcctrodcs was analyzcd by SEM/ EDS and micro-R aman spcctroscopy. This Jast technique was cmploycd to
idcntify and discriminatc thc impuritics on clcctrodc surfacc. Rcsults obtained by SEM/EDS showcd the prcsence of cavities,
dcfccts and fissurcs on surf~tcc, as wc ll as high contcnt of impurities, whic h dccrcasc lhe rcaction arca of chalcopyrite sampies. Raman spcctroscopy, couplcd wi th EDS microanal ys is, allowcd to identifY thc impuritics (mineral phases) present on
thc analy zcd samplcs. Thc prcsc ncc of wurtzitc (ZnS}, pyritc (FeS2}, quartz (Si02) and diopside (CaMgSi2Üó) was idcntificd. bcing dctcctcd Jcad and bismuth sulfidc as wcll. Thcrcforc, bcsidcs decreas ing the reaction area of chalcopyritc clectrodcs, impurity phascs such as pyritc and wurtzitc can cstablish ga lv anic couples with chalcopyrite, altering thc oxidation rate
of this mineral and afTccting, dircctly. thc rcsults and parametcrs obtained in the electrochemical expcrimcnts.
KEY WORDS: Raman spcctroscopy; chalcopyritc; clectrochemistry.
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L INTRODUÇÃO
Aproximadamente 82 % da produção mundial de cobre são provenientes do processamento piromctalúrgico de
minérios sulfetados (Bravo, 2006 ), sendo estes, cm sua maioria, representados por minerais contendo cobre c ferro . A calcopirita (CuFcS), principal mineral de cobre, representa aproximadamente 70'% das reservas mundiais do
metal (Wang, 2005). A biolixiviação cm.pilha, método indicado para minérios de baixos teores , não se mostra
eficiente no tratamento de minérios calcopiríticos, enquanto a lixi viação sob condições de alta pressão c temperatura, devido aos custos, é indicada apenas para concentrados de altos teores. Em temperaturas moderadas, típicas
da lixiviação cm pilhas, a lixiviação da calcopirita é relativamente lenta c a ta xa de rcação diminui com o tempo
(Ki aubcr, 2008). A grande maioria dos estudos atribui a cinética lenta dessa rcação à formação de uma camada de
produto insolúvel, não porosa, que inibe a lixiviaçào desse mineral. Enxofre elementar, sul fetos deficientes cm metai s e jaros itas são possíveis constituintes dessa camada de produto. Porém, cm função da complcx idade da intcração calcopirita-sistema aquoso c da difi cu ldade cm determinar a natureza dos produtos que inibem o progresso
da reação, os mecanismos pelos qua is tais produtos se form am c afctam a taxa de li xiviação ainda são assuntos de
debate na literatura . Afinal, a camada que se forma na superfície da calcopirita é compacta? Essa camada de produto inibe a reação e, portanto, pode ser considerada passiva? Ou a cinética lenta da rcação de dissolução devese a propriedades intrínsecas do mineral?
Técnicas eletroquímicas tais como a polarização anódica c catódica, voltamctria cíclica c cronoampcrometria têm sido bastante utilizadas na investigação (i) da taxa de disso lução de clctrodos de calcopirita, principalmente, em meio ácido e baixas temperaturas; e (ii) dos produtos de tal rcação (Arcc & González. 2002; Elshcrief,
2002; Aceituno e outros, 2008; Hiroyoshi c outros, 2004; Lázaro & Nico], 2003, 2006; Lu c outros, 2000;
Nava & González, 2006; Nava e outros, 2008). Apesar do número significativo de estudos ainda hú incoerências
com relação às reg iões de potencial nas qua is a di sso lução ativa c passiva predominam, bem como sobre a magnitude da taxa de dissolução, i.e., densidade de corrente clétrica medida na rcaçào de oxidação ou redução da calcopirita. É importante ressaltar qu e essas incoerências estão geralmente assoc iadas às condições ex perimentais c à
orige m da amostra utilizada na preparação de clctrodos. Em função de condições distintas de formação geológica,
amostras de calcopirita oriundas de diferentes depósitos podem apresentar teor c tipos diferentes de impurezas.
A presença destas na superfície dos cletrodos modifica a rcatividadc do mineral devido à formação de par galvânico c redução da área de reação. Em ensaios cletroquímicos, a área superficial do clctrodo de trabalho é um parâmetro importante uma vez que a densidade de corrente elétrica depende do seu valor, como mostra a Equação
(I), onde I representa a densidade de corrente clétrica; i a intensidade de corrente clétrica, ou seja, a quantidade
de carga Q que flui por unidade de tempo; c A a área superficial pela qual a corrente circula.

I = i/ A

(I)

Neste contexto, o presente trabalho propõe que tais incoerências observadas na literatura para a taxa c o mecanismo de dissolução dos e lctrodos de calcopirita, cm me io ácido, podem ser minimi zadas por meio da reali zação de uma análise detalhada da superfíci e desses elctrodos. Dessa form a, a observação preliminar da superfície
dos e letrodos de calcopirita é importante para que eletrodos com alto teor de impurezas na área de rcação não
sejam utili zados nos experimentos eletroquímicos. Além disso, considerando-se a baixa probabilidade de que clctrodos livres de impurezas sejam obtidos, torna-se importante identificar essas possíveis impurezas para que erros
na interpretação das curvas cletroquímicas, bem como na análise dos produtos formados na superfície após os ensaios de oxidação ou redução sejam minimizados.
Neste trabalho, a espectroscopia micro-Raman c a espectroscopia de energia dispcrsiva de raios- X foram utilizadas para identifica r as impurezas presentes na supcrficie de clctrodos de calcopirita. A espectroscopia micro-Raman apresenta-se como uma técnica adequada para a identificação de impurezas , pois permite a precisa identificação dos constituintes usuai s de uma amostra mineral tais como óxidos, sul fetos c silicatos, c análise cm regiões selecionadas da amostra, até mesmo cm pmiículas micrométricas. Os minerais exibem um espectro Rama n
único que corresponde a um conjunto de bandas cm posições definidas c com intensidades rel ati vas características, que estão associadas aos modos vibracio nais da rede cristalina.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Preparação de eletrodos de calcopirita
A preparação dos elctrodos de calcopirita envolveu os seguintes procedimentos experimentais. Inicialmente, pedaços de calcopirita procedentes da mina Durango, México, foram cortados utili za ndo-se disco de corte
adiamantado (Buehlcr n.ll-4246). Dessa forma, c lctrodos quadrados planos de área superficial c espessura igual a
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( 1,1 ± 0,1) cm2 e (0.5 ± O, I) cm, respectivamente, foram obtidos. Em seguida, essas amostras foram lavadas com
água de ionizada em banho ultra-sônico por aproximadamente I Ominutos, secas com acetona e embutidas em resina epóxi (Epofixllt· Struers), com cura a frio. Antes das análises, a superficie dos elctrodos de calcopirita foi lixada
e polida a úmido. Enquanto o lixamcnto foi realizado para remover as irregularidades da superficic da amostra,
a etapa de polimento foi realizada para remover os danos introduzidos pelas etapas de corte c lixamento. O lixamento foi realizado com lixas de papel de SiC de diferentes tamanhos (#600, #800, # 1000 e #1200), sendo o polimento final realizado com uma suspensão de partículas de alumina (diâmetro médio igual à I ,5 m). Após as etapas de preparação mecânica, os elctrodos de calcopirita foram lavados com água deionizada em banho ultra-sônico por aproximadamente IO minutos, secos com acetona e, então, armazenados a vácuo à temperatura ambiente
para evitar a oxidação da supcrficie dos eletrodos.

2.2 Análise de eletrodos de calcopirita
Inicialmente, a amostra de calcopirita utilizada no presente trabalho foi analisada quanto à composição química. Após a sua digestão em meio ácido, a concentração dos principais elementos metálicos foi determinada por
espectrometria de absorção atômica (EAA), usando-se espectrómetro Perkin Elmer (AAnalyst 300), sendo a concentração de silício obtida por gravimetria. Em seguida, a superflcie de alguns eletrodos de calcopirita foi analisada por microscopia eletrônica de varredura (MEV), utilizando-se microscópio JEOL (JSM 6360LV), e espectrometria de energia dispersiva de raios-X (EDS), utilizando-se espectrômetro Thermo Noram (Quest). O objetivo dessas análises foi observar a homogeneidade da superficie dos eletrodos, bem como identificar particulas
de impurezas presentes na superficie, de acordo com o seu aspecto e composição química elementar. A análise por
espectroscopia micro-Raman, por sua vez, foi realizada com um equipamento Horiba Jobin Yvon (LABRAM-HR
800), equipado com laser He-Ne (20 mW de potência) c a copiado a microscópio Olympus (BX41 ), com objetiva de I OOx. A detecção é feita por CCD (charge couple device), resfriada a nitrogênio líquido. A resolução é de
aproximadamente 2 cm·1• Visando reduzir a relação sinal/ruído, um mínimo de 1Ovarreduras (60 segundos cada)
foram registradas. Os espectros Raman foram obtidos imediatamente após a preparação das amostras. Para evitar um aquecimento local da amostra, que pode resultar em transfon11ação de fase, a potência do laser foi mantida abaixo de 0,2 mW.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A amostra de calcopirita utilizada neste trabalho na preparação de eletrodos apresentou a seguinte composição química: 26,86% mim ferro; 28,60% m/m cobre; 33,31% m/ m enxofre; 2,01% m/m 7inco; I ,83% m/m silício;
0,73% m/ m cálcio; e 0,34% mim magnésio. A partir desse resultado, o teor de calcopirita (CuFcS2) e impurezas

nessa amostra foi estimado em 83.5% m/m e 16.5% mim, respectivamente.
3.1 Análise de eletrodos por MEV/EOS
A Figura I apresenta micrografias gerais de eletrodos de calcopirita contendo alto teor de impurezas na sua superfície. É possível observar a presença de cavidades na superfície, provavelmente formadas geologicamente e expostas durante as etapas de corte, lixamento ou polimento do mineral (flechas I e 2), bem como a presença de
falhas e fraturas na área selecionada (flechas 3, 4 e 5). Pode-se observar, ainda. a presença de impurezas com características diferentes (forma, dimensão e cor), cujas composições elementares foram analisadas, semi-quantitativamente, por EDS.

Figura I. [magens por elétrons rctrocspalhados da superlicie de clctrodos de calcopirita: aumento de 25x.
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A Figura 2(a) apresenta a micrografia da superficie de eletrodo de calcopirita e destaca três regiões, cujas composições químicas elementares foram obtidas pela análise por EDS (vide Tabela 1). A análise indicou que a região
I é constituída principalmente por zinco e enxofre, enquanto a região 2 é constituída principalmente por ferro e
enxofre. A região 3, a qual rep resenta a superftcic maior do elctrodo, também foi analisada por EDS. A Tabela J indica que principalmente cobre, ferro e enxofre constituem tal região. É importante comentar que as análises de tais impurezas e da superflcie do ele; !rodo apresentaram certo percentual de ox igênio, o que já era esperado
tendo cm vista a oxidação superficial causada pela exposição do e lctrodo ao ambiente atmosférico. A Figura 2(b)
apresenta a micrografia de outro eletrodo e destaca três impurezas principais, cujas composições elementares foram obtidas pela análise das regiões 4, 5 e 6 (vide Tabela 1). A análise por EDS indicou que a região 4 é constituída, principalmente, por silício e oxigênio, enquanto a análise da região 5 indicou que essa impureza, abundante nas amostras analisadas. sobretudo, na forma de pequenas partículas, é constituída, principalmente, por cálcio, magnésio, silicio c oxigênio. Partículas semelhantes onde ocorre baixo teor de magnésio c alto teor de cálcio, ou a substituição de átomos de magnésio por átomos de ferro também foram detectadas. Por fim, a análise da
região 6 indicou uma impureza, escassa nas amostras analisadas, c constituída, principalmente, por chumbo (Pb),
bismuto (Bi) e enxofre.

Figura 2. Imagens por elétrons rctrocspalhados da superfície de cletrodos de calcopirita e
regiões analisadas por EDS: (a) aumento de IOOx; e (b) aumento de 250x.
Tabela I Regiões analisadas por EDS (vide Figura 2)· composição química elementar(% wt ..
)
Região I Elemento

Fe

Cu

s

o

Zn

Ca

Mg

Si

Pb

Bi

Região I

1,2 1

0,25

32,69

4 ,38

60,52

0,35

0,11

0,24

Região 2

42,36

0,29

50,22

5,37

0,26

0,25

0,29

0,47

-

Região 3

28,06

32,27

34,25

3,69

0,31

0,31

0,25

0,36

Região 4

1,60

1,33

1,21

51,91

0,78

0,27

0,16

42,51

Região 5

1,58

0,56

0,64

28.36

0,45

22,66

10,83

33, 13

-

Região 6

0,67

0,85

13,82

2,16

0,22

0,19

0,30

0,28

43,12

39,10

-

-

A análise da superffcic dos clctrodos de calcopirita via MEVIEDS pennitiu observar a presença de cavidades,
iàlhas c fraturas, e evidenciar a presença de diferentes impurezas, as quais diminuem a área de reação da calcopirita. A fonnação de certas cavidades na superfície do eletrodo pode ser minimizada p ela uti Iizaçilo de lixas com menor tamanho de grão, sendo a observação preliminar de extensas fa lhas e fraturas um critério de scleção dos eletrodos que serão utilizados nos experimentos cletroquimicos. Essa caracterização preliminar das impurezas presentes na superficie dos eletrodos de calcopirita foi melhorada pela análise via espectroscopia micro-Raman. Essa
técnica apenas foi utilizada na análise de partículas de calcopirita, entretanto, após ensaios de dissolução (Parker e
outros, 2008; Sasaki e outros, 2009).

3.2 Análise de eletrodos por espectroscopia micro-Raman
Visando identificar as impurezas apresentadas na etapa anterior, as mesmas regiões selccionadas foram analisadas por espectroscopia micro-Raman. A Figura 3 apresenta os espectros obtidos para as regiões J, 2 e 3. O espectro obtido para região I apresenta uma banda mais intensa em 350 cm· 1, bem como bandas de alta intensidade em 300, 312 e 332 cm·1, banda de média intensidade em 217 cm 1 e outras bandas adicionais de menor inten-
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sidadc. Essa banda mais intensa cm 350 cm 1 representa a banda diagnóstica de espectros dos minerais esfalcrita
e wurtzita, ambos sul fetos de zinco (ZnS). de sistema cristalino cúbico e hexagonal, respectivamente, como discutido na literatura ( Mcrnagh & Trudu, 1993 ). O espectro obtido neste trabalho é muito semelhante ao espectro exibido para uma amostra de wurtzita, contendo baixo teor de ferro (RRUFF, 2009), mas pequenas diferenças entre a intensidade c posição das bandas podem estar associadas às diferentes condições de formação geológica das amostras: prováveis variaçiics na relação cstcquiométrica de zinco e enxofre estrutural, bem como no percentual de substituição de átomos de zinco por átomos de ferro na rede cristalina: c condições de análise. Dessa
forma, pela análise por EDS (Tabela I) c espectroscopia micro-Raman, conclui-se que a região I, a qual foi selccionada sobre uma impureza observada na superfície de clctrodo de calcopirita, pode representar o mineral wurtzita. O espectro obtido para a região 2. por sua vez, apresenta bandas intensas cm 353 c 387 cm 1 e banda adicional cm 445 Cin Esse espectro é bastante semelhante ao espectro Raman obtido para o mineral pirita, sul feto de
ferro (FcS2). de sistema cristalino cúbico, como discutido por Mcrnagh & Trudu ( 1993). Esses autores também exibiram um espectro Raman com bandas intensas cm 342 c 377 cm 1 c banda adicional cm 428 cm 1 , logo, diferente do esperado para uma pirita. Este espectro foi atribuído a uma pirita de sistema cristalino pseudocúbico e este
não foi observado nas amostras analisadas no presente trabalho. Já o espectro obtido para a região 3 apresenta apenas uma banda intensa cm 294 cm que corresponde à banda di agnóstica da calcopirita, sul feto de cobre e
ferro ( CuF cS2 ), de sistema cristal ino tctragonal ( M crnagh & Trudu, 1993 ). O espectro exibe ainda bandas adicionais de baixa intensidade cm 268, 322, 356 c 378 cm· Novamente, é importante ressaltar que pequenas diferenças existentes entre a intensidade c posição dessas bandas com as de espectros discutidos na literatura (RRUFF,
2009), podem estar associadas ús di fcrcntcs condições de formação geológica das amostras: prováveis variações
na relação cstcquiométrica de ferro, cobre c enxofre estrutural c no teor de elementos traços na sua estrutura cristalina: c condições de anúlisc.
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Figura 3. Espectros micro-Raman da superfície de clctrodo de calcopirita: regiões I, 2 c 3 (vide Figura 2).

A Figura 4 apresenta os espectros obtidos para as regiões 4, 5 c 6. Os espectros obtidos para as regiões 4 e 5
apresentam modos vibracionais característicos de materiais cristalinos, isto é, bandas finas c bem definidas. O espectro obtido para a região 4 exibe uma banda mais intensa cm 466 cm uma banda de média intensidade cm
207 cm· 1 c outras bandas adicionais de menor intensidade. Tal espectro apresenta bandas típicas do mineral quartzo, óxido de silício (Si02). como discutido na literatura por Rodgcrs & Hampton (2003). O espectro obtido para
a região 5, por sua vez, apresenta bandas mais intcnsas.cm 666 c I O15 cm bandas de média intensidade em 320
c 386 cm 1 c outras bandas adicionais de menor intensidade. Esse espectro apresenta as bandas típicas do mineral
diopsídio. silicato de cálcio c magnésio (CaMgSi206). como discutido por Richct c outros ( 1998). Essas análises
corroboram as análises por EDS das regiões 4 e 5 (Tabela 1). Por fim, verifica-se que o espectro Raman obtido para
a região 6 não é bem definido. O que se observa é a existência de uma banda extensa entre 130 e 350 cm- 1 c ausência de bandas adicionais. O perfil desse espectro se assemelha ao perfil de espectros de sulfetos de chumbo e bismuto. como dos minerais galcnobismutita (PbBi2S4) c aschamalmita(Pb6Bi2S9) (RRUFF, 2009). Portanto, a impureza representada pela região 6 não pôde ser identificada com precisão, mas é possível que esta possua uma estequiomctria intermediária entre a dessas duas fases minerais. É importante ressaltar que, quando se tem uma mistura complexa. bandas largas como a correspondente ao do sul feto de chumbo c bismuto podem tornar a identifica1
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ção do mineral não tão direta quanto aquela obtida para um composto cristalino. Neste caso, amostras padrão poderiam ajudar na ide ntificação dessa impureza.
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Figura 4. Espectros micro-Raman da superfície de clctrodo de calcopirita: regiões 4, 5 c 6 (vide Figura 2).

Para finali zar essa análise de c letrodos de calcopirita por espectroscopia micro-Raman c, então. abordar as
implicações práticas da identificação de impurezas presentes na supcrflcic destes. deve-se destacar que os espectros apresentados no presente trabalho evidenciam a possibilidade de identificação c diferenciação de impurezas.
poi s exibem perfil único e específico para cada fase mineral c, portanto, contribuem para a interpretação dos resultados obtidos nos experimentos elctroquímicos, nos quais elctrodos de calcopirita são utilizados como clctrodos de trabalho .
Nesse sentido, a caracterização preliminar dos clctrodos de calcopirita quanto ao teor c tipos de impurezas presentes na sua superfície certamente permite uma avaliação mais coerente dos resultados c parümctros obtidos nos
experimentos elctroquímicos como: potencial misto , corrente de corrosão. taxa de oxidação <módica ou redução
catódica, potencial inicial e potencial crítico de oxidação c comportamento da oxidação. O teor de impurezas pode
afctar significativamente a densidade de corrente clétrica, levando a intcrrrctaçocs erróneas da taxa de oxidação ou
redução do mineral. O teor de impurezas nas amostras utili zadas na rrcparação de clctrodos de calcopirita está
intimamente associado à formação geológica do depósito onde as amostras foram colctadas. Arenas para exemplificar, estimou-se que a amostra utilizada neste trabalho contém 16.5'Yo m/m de imrurczas, mas a distribuição
destas na área superficial do eletrodo, ou seja, (I, I ±O, I) cm', varia de clctrodo para clctrodo. Enquanto alguns
apresentam 5 ou I 0% de sua área recoberta por impurezas, outros rodem apresentar de 20 a 40'%, ou mais.
Com relação ao tipo de impurezas presentes nos cletrodos, é importante destacar que alguns minerais podem
modificar a reatividadc do mineral devido à fonnação de par galvánico. Para o caso particular da detecção de wurtzita (região I) e pirita (região 2), a presença destas na superfície dos clctrodos altera o comportamento da dissolução da calcopirita, não apenas por reduzirem a área de rcação , mas também pela ocorrência de intcraçào galvânica. Alguns autores avaliaram essa intcração cm meio úcido, por técnicas clctroquímicas, c concluíram que
para o par FeS2-CuFcS2, a pirita é menos elctroativa que a calcopirita c, rortanto. atua como cátodo, onde ocorrem as reaçõcs de redução. Sendo mais clctroativa, a calcopirita atua como ünodo, o que favorece a sua oxidação (Mehta & Murr, 1983; Nowak e outros, 1984; You c outros, 2007). Já para o rar ZnS-CuFcS2. a calcopirita
é menos eletroativa e, portanto, atua como cátodo, enquanto a csfalcrita é mais clctroativa c, assim, atua como
ânodo (Mchta & Murr, 1983 ). Deste modo, a intcração galvânica c a diferença de rcatividade de cada t~1sc mineral em determinado eletrólito dificulta uma avaliação precisa do mecanismo de dissolução da calcopirita, visto que parâmetros importantes ao processo como a densidade de corrente clétrica c os potenciais envolvidos na
oxidação podem ser influenciados de maneira diferente por certas imrurczas. Por outro lado, a presença de algumas impurezas na superficie dos eletrodos tais como quartzo (região 4) c diopsídio (região 5) também reduzem a
área de reação do mineral, mas devido às diferenças de condutividade podem. ainda. desviar o fluxo de elétrons, estabelecendo sítios preferenciais de oxidação.
A taxa de lixiviação da calcopirita em meio ácido c cm baixas temperaturas aumenta na presença de partículas de pirita (Miller c outros, 2008; Littlejohn & Dixon, 2008; Sylwcstrzak c outros, 2009). Assim. o efeito de
micro-cristais de pirita no comportamento cletroquímico da calcopirita, cm condições semelhantes, está sendo investigado c os resultados serão discutidos oportunamente.
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4. CONCLUSÕES
Neste trabalho, utilizou-se MEV/EDS c espectroscopia micro-Raman para identificar impurezas presentes na
superfície de clctrodos de calcopirita. As principais conclusões obtidas foram :
• As análises por MEV/EDS revelaram que os eletrodos de calcopirita apresentam cavidades, falhas e fraturas
na sua superfície, bem como alto teor de impurezas, de composições químicas diversas;
• O uso da espectroscopia micro-Raman permitiu a identificação parcial de impurezas presentes na superfície
de clctrodos de calcopirita;
• As seguintes impurezas foram detectadas nas amostras analisadas: wurtzita (ZnS), pirita (FcS2), quartzo
(Si02) c diopsídio (CaMgSi206), sendo também identificada a presença de sul feto de chumbo e bismuto.
A presença dessas impurezas na superfície dos clctrodos certamente reduz a área de dissolução da calcopirita
c afcta a densidade de corrente clétrica, parâmetro este essencial na identificação do mecanismo de dissolução.
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