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introdução

Introdução

o estudo do comportamento eletroquímico dos

minerais sulfetados

é um campo que tem sido alvo de grande atenção nos últimos anos. O
interesse por estes compostos abrange vários aspectos como:

a

preocupação com os danos ambientais, que podem ser causados pela
acidificação de efluentes e a dissolução de metais pesados [1]; a procura
de novos materiais para coleta de energia solar [2], devido ao caráter
semicondutor destes compostos; a extração de metais de interesse
econômico [3,4] e a formação de depósitos hidrotermais [5,6].
As

reações interfaciais que condicionam

os

processos

hidrometalúrgicos e de f1otação são de natureza eletroquímica. Por este
motivo, a maior parte dos estudos encontrados na literatura é dedicada a
elucidar os mecanismos de dissolução e a caracterizar os produtos de
oxidação, formados sob várias condições experimentais [7-11]. Além disto,
resultados recentes mostram que as propriedades semicondutoras dos
sulfetos os habilitam a tomar parte em reações de transferência de carga,
individualmente [12,13] ou em diferentes combinações [14].
Por outro lado, muitos metais como cobre, níquel, chumbo, zinco,
ouro e prata são explorados, economicamente, a partir de sulfetos
encontrados em depósitos hidrotermais [15-21]. Os chamados fluidos
hidrotermais são a fonte primária dos vários componentes encontrados
neste sistema, cuja composição inclui diversos metais e seus ligantes
[22-31], que se concentram no fluido a partir de diversas fontes [5]. Os

mecanismos de formação hidrotermal não estão totalmente esclarecidos,
sobretudo quando se trata da deposição de metais na superfície dos
compostos sulfetados [32-36].
Portanto, o estudo da gênese dos compostos sulfetados e das
reações que neles ocorrem pode fornecer auxílio no campo da prospecção
de minerais [39,40] e da metalurgia extrativa [41-43]. Entretanto, sabe-se
que, na natureza, estes sulfetos não são encontrados isolados, mas
sempre em associações. Tais combinações assumem papel importante nos
sistemas de lixiviação, já que influenciam as velocidades de corrosão dos
minerais [44-50].
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