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RESUMO

Esse estudo investigou os mecanismos e a eficiência
de imobilização de Pb pela utilização de rocha
fosfática, seja na forma de aplicação in situ, ou para
tratamento de et1uentes. As pesquisas envolveram
estudos cinéticas e espectroscópicos das reações do
Pb com a rocha fosfática, a pH constante em
atmosfera de nitrogénio. Os resultados indicam que a
pH 8,7 (natural da rocha), quando não existem ions
fosfato (P) dissolvidos, a imobilização de Pb é
relativamente lenta, porém eficiente, devido a
mecanismos de complexação e nucleação. A valores
de pH 3,0, quando aproximadamente 3 mmol/L de P
estão presentes em solução, a imobilização de Pb é
instantânea, devido à precipitação química de
PbHP0 4 , como indicado pelo programa de especiação
MINTEQ!\2. A pH 5,7 a eficiência é relativamente
mais baixa, sendo uma faixa de transição entre
precipitação química c complexação à superfície.
Quando ions sulfato estão presentes em solução, a
valores de pH baixos (pH 3,0), como é o caso da
drenagem úcida de minas, a imobilização de Pb ocorre
por precipitação química preferencial de anglesita,
sendo que o P não toma parte da reação.

INTRODUÇÃO

Mais atenção tem sido conferida aos prejuízos
que elementos tóxicos podem causar ao meio
ambiente. Dessa forma, torna-se imperativo que as
atividades antropogénicas acatem as normas
ambientais. Por exemplo, um grande desatio para a
indústria mínero-metalúrgica, tem sido o transporte de
metais tóxicos através de solos, nos sítios de
disposição, que resulta na contaminação das águas
superficiais e subterrânea.
Nesse âmbito, técnicas de imobilização "in
situ" são de interesse particular porque estas
apresentam um custo-beneticio maior. Uma dessas
técnicas consiste na aplicação de rochas fosfáticas em

sítios de disposição de rejeitos, ou no tratamento de
efluentes, para estabilização de metais pesados.
Os mecanismos de estabilização e imobilização
que controlam o transporte e destino de qualquer
metal pesado consistem basicamente na precipitação
química e na sorção em superfícies minerais,
decrescendo sua bio-disponibilidade. Enquanto que a
precipitação química depende da complexação ~ do
produto de solubilidade do composto, a sorção de
metais é um fenômeno complexo, no qual mecanismos
tais como adsorção (que inclue complexação
superficial de esfera externa e de esfera interna),
precipitação à superfície ou co-precipitação, e difusão
interna na partícula occorrem concorrentemente ou
simultaneamente. A distinção entre esses mecanismos
é de importância fundamental porque eles ditam a
mobilidade de qualquer espécie do metal.
Uma análise de materiais industriais para uso
como barreira química c geoquímica de rejeitos de
urânio (Morrison and Spangler, 1992) indicou que a
hidroxyapatita foi muito eficiente na extração de
urânio de et1uente líquido, enquanto que a rocha
fosfática testada não teve boa eficiência. Ma et ai.
(1995) mostrou que a eticiência de rochas fosfáticas
na imobilização de Pb em solos depende da sua
solubilidade. Outros estudos sugeriram que um
mecanismo importante na retenção de Pb (Suzuki et
ai., 1981; 1982; 1984 ), Zn (lngram et ai., 1992 ), e Cd
(Christoffersen et ai., 1988; Dalas and Koutsoukos,
1989) pela hidroxyapatita ocorre via troca iônica com
o C a. No entanto, os resultados de Ma et ai. ( 1995),
acima mencionado, subentende um mecanismo no
qual o ion fosfato (P) e o Pb precipitam, formando um
mineral do tipo pyromophita.
Rochas fosfáticas também são eticientes na
redução da acidez de rejeitos de pirita (Kalin et ai.,
1995). Outros estudos mostraram que a adição de
fosfato a rejeitos de pirita, produz um revestimento de
FeP04 que contem a oxidação da pirita (Evangelou,
1994; 1996; Georgopoulou et ai., 1995).
No caso do mecanismo de imobilização
envolver o fenômeno de sorção, a retenção de metais
aumenta com o aumento do pH do sistema,
produzindo uma função sigmoidal, geralmente
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referida como aresta de adsorção, que reflete a
afinidade da espécie do metal pela superfície mineral
(Hingston et al., 1981; Sposito, 1984). Portanto,
espera-se que sob condições de drenagem ácida, nas
quais o pH da água dos poros decresce drasticamente,
os metais são mais susceptíveis à lixiviação atravez do
perfil do solo. A literatura indica que o oxi-anion
fosfato aumenta o pH de Latossolo devido a troca de
ligantes com grupos funcionais OH (Melamed et al.,
1995), aumenta a carga superticial negativa de
superticies de óxidos e desloca o ponto de carga zero
(PCZ) a valores de pH mais baixos (Rajan, 1976,
1979; Wann and Uehara, 1978; Bolan and Barrow,
1984; Sposito, 1984; Barrow, 1987; Melamed et al.,
1994 ). Como resultado, o fosfato aumenta a
mobilidade de anions que formam complexos de
esfera externa, tais como o B( e o N0 3-, atraves de
repulsão eletrostática (Melamed et al., 1994 ), e
aumenta drasticamente a mobilidade de outros oxianions que formam, complexos de esfera interna, tal
como o arsenato, atraves de um mecanismo de
competição por sítios à superfície (Peryea, 1991;
Melamed et al., 1995). Por outro lado, o fosfato
decresce as mobilidades K (Wann and Uehara, 1978),
do Cd (Nicholson et al., 1994) e do Hg (Melamed e
Villas Bôas, 1998).
Esse trabalho aponta os mecanismos de
estabilização de Pb por rocha fosfática, a pH
constante, enfatizando a cinética das reações e
espectroscopia dos produtos formados.

HN0 3 or KOH . Os valores de pH estudados foram:
3,0; 3,7; 5,7 e 8,7. No valor de pH mais baixo foi
também utilizado o eletrólito Na 2S04 numa
concentração de 200 mg!L de S, simulando-se
condições de drenagem ácida. Somente nesse caso,
H2S04 e NaOH foram utilizados para ajuste e controle
do pH. Quando o equilíbrio da rocha fosfática no pH
desejado foi atingido, 1 mL de solução contendo
concentrações de pré-definidas de Pb foi adicionada.
Nesse momento, o estudo de estabilização iniciou-se.
O volume de solução inicial foi de 300 mL, resultando
numa razão sólido/solução inicial de 11150. A
concentração inicial de metal pesdao foi de 1x 1o- 3 M .
A reação foi conduzida por 24 horas. Durante todo o
período foram monitorados os valores de Eh por meio
de eletrôdo combinado de platina. Oito amostras da
suspensão, com 15 mL cada, foram coletadas aos O, 5
minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 6
horas e 24 horas após o início da reação.
Imediatamente após coletadas, as amostras foram
separadas por filtração através de membrana porosa
com 0,22 flm. As soluções foram analisadas quanto
aos teores de Pb, P e Ca por ICP-AES , e o material
sólido foi analisado por SEM e XPS. O material que
restou no reator foi centrifugado e utilizado para
experimentos de desorção, por meio de extração
sequencial.

Resultados e Discussão

MATERIAIS E MÉTODOS

A Tabela 2 mostra a solubilidade da rocha
fosfática a diferentes valores de pH. Os resultados
indicam que a dissolução de P e Ca é nãoestoiquiométrica com uma razão de Ca/P que diminui
com a diminuiç ão do pH.

O concentrado da rocha fosfática utilizada no
estudo, cuj a análise química é mostrada na Tabela 1,
foi cedido pela Arafertil.

Tabela 2. Dissolução de Ca e de P da rocha fosfática a
diferentes valores de pH

Tabela 1: Análise química da rocha fosfática
o/o

P20s

34.91

C aO

46.53

F~03

4.63

Si02

0.66

MgO

0.13

BaS04

4.27

Os estudos de solubilidade da rocha fosfática e
a cinética de imobilização de metais pesados foram
conduzidos numa célula reacional, sob agitação, em
atmosfera de nitrogênio, mantida a pH constante,
utilizando-se um titulador automático. Para cada
experimento, 2 g da rocha fosfática foram equilibradas
com O, 1 M KN0 3 ao pH desejado, usando-se 0,1 M

PP

I

Ca

I

p

(mg!L)

3.0

200

90

3.7

155

60

5.7

20

6'

8.7

3

0.5

As Figuras 1 e 2 mostram os resultados da
cinética de estabilização do Pb na rocha fosfática, a
pH 3,0, usando 0,1 M KN0 3 como eletrólito suporte e
concentrações iniciais de Pb de 1,6x 104 M (Fig. 1) e
1,1x10-3 M (Fig. 2). Em geral, os dados indicam uma
taxa de reação bastante rápida. A Figura 2, por
exemplo, mostra que após 5 minutos de reação do Pb
com a rocha fosfática, aproximadamente 95 % do total
de Pb adicionado foram consumidos. Independente da
concentração de metal adicionada, todo o Pb foi
estabilizado na reação com a rocha fosfática a pH 3,0,
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retletindo a eficiência da rocha fosfática a baixo pH
na imobilização do Pb.
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Figura 4: Cinética de imobilização de Pb na rocha
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Figura 2: Cinética de imobilização de Pb na rocha
fosfútica a pH=3 .[Pbl= 1, 1x10- 3 M
As Figuras 3, 4 e 5, assim como a Figura 2,
mostram a cinética de estabilização do Pb na rocha
fosfútica, a valores de pH 3,7; 5,7 e 8,7, usando 0,1 M
KN0 3 como eletrólito suporte e concentrações iniciais
de Pb de I , I x I o- 3 M . Observa-se que em geral, seja
qual for o valor de pH, a concentração de P sempre
decresce e estabiliza, concomitante com o consumo de
Pb. J{t a concentração de Ca varia com o consumo de
Pb, podendo permanecer estável, decrescer ou até
aumentar.
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Os resultados apresentados nas Figuras 2, 3, 4
e 5 indicam diferenças nos mecanismos de
imobilização de Pb devido a dissolução de P
associada ao pH de equilíbrio de cada sistema
estudado. A valores de pH 3,0 e 3,7, ocorre a
precipitação química do Pb em solução, com uma
cinética bastante rápida. Já a valores de pH 5,7 e 8,7 a
reação é relativamente mais lenta, com uma diferença
bastante acentuada em relação às amostras coletadas
às 6 horas e às 24 horas, pouco P dissolvido,
indicando sorção do Pb à superfície da rocha
fosfática.
A Figura 6 sumariza o consumo de Pb pela
rocha fosfática, a todos os níveis de pH estudados.
Observa-se a alta eficiência da rocha fosfática quanto
ao consumo de Pb a valores de pH baixos (3,0 e 3,7) e
as diferenças em mecanismos. No pH 5,7 a rocha
fosfática é menos eficiente denotando uma relativa
baixa precipitação e relativa baixa sorção.
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Figura 5: Cinética de imobilização de Pb na rocha
fosfática a pH=8,7.[Pb]= 1,1x10- 3 Me 0,1 M KN0 3 •
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l<'igura 3: Cinética de imobilização de Pb na rocha
fosfática a pH=3 ,7 .[PbJ= 1,1 x 10- 3 M e O, 1 M KN0 3 .
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Figura 9: SEM de Pb na rocha fosfática a pH=5,7
Figura 6: Cinética de imobilização de Pb na rocha
fosfática a valores de pH=3,0; 3,7; 5,7 e· 8,7 , com
[Pb]= l,lxl0- 3 MeO,l MKN0 3 •
As imagens de SEM da parte sólida amostrada
(Figura 7: pH 3,0; Figura 8: pH 3,7; Figura 9: pH 5,7;
Figura 10: pH 8,7) indicam morfologia bastante
diversa, com a formação de cristais na forma de
"balões", a valores de pH 3,0 e 3,7, e formação de
cristais com orientação hexagonal a pH 8,7. No pH
5,7, observa-se uma transição entre precipitação
química e sorção, com a formação de cristais com
morfologia menos definida.

Figura 10: SEM de Pb na rocha fosfática a pH=8,7
As imagens de SEM e os respectivos EDX
resultantes da adição de Pb a soluções de estabilização
da rocha fosfática, sem a presença da parte sólida, isto
é, na ausência da superfície do mineral, indicam que, a
valores de pH 3,0 e pH 3,7 os cristais formados são
compostos unicamente de fósforo e chumbo. Portanto,
não houve a en-precipitação do Ca na formação dos
cristais. Os resultados do programa MINTEQA2
indicam a formação dos sólidos PbHP04 tanto a pH
3,0 como a pH 3,7; formação do sólido Pb 3(P04) 2 a
pH 5,7 e Pb(OH) 2 c hydrapatita a pH 8,7.

Figura 7: SEM de Pb na rocha fosfática a pH=3,0

Os resultados de ICP-AES da amostras líquidas
indicam ausência de precipitação química a pH 8,7,
sugerindo a precipitação à superfície do Pb como
mostrado nas Equações 1 e 2 (Hayes e Katz, 1996),
que fazem uma analogia entre complexação à
superfície e complexação em solução, ret1etindo que a
habilidade de espécies catiônicas em formar
complexos de esfera interna esta relacionada à
habilidade da espécie em solução em formar
complexos hidróxidos:
Me2+ + H20
Me2 + + =OH

Figura 8: SEM de Pb na rocha fosfática a pH=3,7

=

Me(OHt + H+

(I)

=OMe+ + H+

(2)

onde Me representa o metal catiônico e = representa
o sítio à mperfícic.
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Os resultados em geral estão de acordo com os
resultados das análises por XPS que indicam uma alta
concentração de Pb à superfície, a pH 8,7, e um
decréscimo na concentração de Pb à superfície à
medida que o pH decresce.
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A quantidade de ácido e base adicionados,
durante a estabilização e reação do Pb com a rocha
fosfática a diferentes valores de pH revela que a todos
os níveis de pH estudados, no momento em que o Pb é
adicionado o pH do sistema decresce rapidamente, e
uma quantidade de KOH é adicionada pelo titulador
para manutenção do pH no valor de equilíbrio. A
valores de pH 3,0 e 3,7 ocorre a dissoluçãoprecipitação da rocha fosfática, sendo que o Pb e os
ions fosfato (P) precipitam em solução, na forma de
um mineral pyromophitico (Ma et ai., 1995), de
acordo com as reações:
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Figura 11: Cinética da reação de Pb na rocha
fosfática a pH=3,0.[Pb]= l,lxl0-3 Me Na2S04 a 200
mg de S/L.

CONCLUSÕES

Esse estudo mostra a grande eficiência da
rocha fosfática na estabilização de Pb, a valores de pH
baixos, quando ions fosfato (P) estão presentes em
solução, e aponta portanto o uso de P na imobilização
de Pb "in situ" ou no tratamento de efluentes.
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precipitação
10 Pb 2+ +3 H2P0 4- + 3(C03)2- F +OH-========
Pb10(P04)3(C03)3F(OH) © + 6 H+
(6)
Quando os estudos cinéticos envolveram a
estabilização do Pb na presença de sulfato, a pH 3,0,
para simulação da drenagem ácida, não houve
consumo de P, mas sim de S da solução (Figura 11 ).
Os cristais formados tem morfologia e composição
diversa dos formados na ausência de sulfato. Os
resultados análogos de SEM e respectivos EDX
indicam a formação de cristais que não contem
fósforo. Esses resultados são confirmados pelo
programa de especiação MINTEQA2 que apontam a
formação
de
anglesita,
preferencialmente
a
combinação do chumbo com o fosfato. É interessante
observar que a formação da anglesita ocasionou uma
queda relativamente muito pequena no pH do sistema.
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