
Morais, B.R .. Tci:xcira. I.F. c Rocha. S.D.F. 

UTILIZAÇÃDE HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO NA PRECIPITAÇÃO DE 
METAIS. 

B.M. Ribeiro, l..F Teixeira e S.D.F Rocha 1 

I -Departamento de Engenharia Química- Universidade Federal de Minas Gerais. 
Rua Espírito Santo. 35- ú" andar- Centro- CEP 30.160-030. Belo Hori1.onte- MG 

E-mail: sdrocha(r/·dcq .ufmg.br 

RESUMO 

E:xistcm numerosas técnicas para remoçJo de íons de metais pesados de cllucntes líquidos. destacando-se a precipitação 
como a convencionalmente utilizada na indústria. Nesse processo os contaminantes solúveis são convertidos <I fonna 
insolúvel por reaçõcs químicas ou por mudanças na composiçé1o do solvente. Os sólidos precipitados são removidos da 
solução por coagulação e/ou !loculação c subsequente etapa de scparaç<lo sólido líquido. filtração ou dccantaç;1o. Dentre 
os agentes precipitantes passíveis de utilizaç<lo, os agentes alcalinos. tais como cal c soda. são os mais comumcnte 
empregados. Sulfctos também podem ser empregados mas a elevada to:xidcz da lama vem restringindo seu uso. O 
hidró:xido de magnésio é outro agente precipitante que pode ser utilizado. inclusive possibilitando a recuperação selctiva 
de metais. uma redução dos volumes de lama gerados c. consequentemente. dos custos de disposição desse resíduo. 
c outras vantagens. Os primeiros estudos sobre o uso do Mg(OH)

2 
datam do final da década de 80. Muito pouco foi 

publicado sobre o assunto. apesar das vantagens j;í destacadas. O presente trab;Jlho apresenta os resultados da utilização 
do hidró:xido de magnésio como agente precipitante de metais presentes cm soluções aquosas de pH I. Os metais 
avaliados foram ferro , cobre, zinco. níquel e cádmio. Para tal foramutili1adas soluções sintéticas contendo esses metais c 
hidró:xido de magnésio proveniente da hidrataç<lo da magnésia, material obtido pela calcinaçé1o da magncsita, larg<lmentc 
encontrada no Brasil. A metodologia do trabalho incluiu ensaios de precipitação de metais. cm sistema batclada com 
adição estagiada c adição integral do agente precipitante c a avalillçiio do tempo de precipitação para os metais ferro e 
cobre. Verificou-se que a forma de adição não afcta as porcentagens de precipitação. c que a precipitação do hidró:xido 
férrico é mais rúpida do que a precipitação do hidró:xido de cobre. Os padrões de lançamento d efluentes para cobre c ferro 
podem ser atendidos com o hidró:xido de magnésio. mas utilizMldo-sc ca l somente o padrão para o ferro foi atendido . Os 
resultados obtidos confmnam as vantagens já destacadas para o hidró:xido de magnésio c apontam c:xcclcntes perspectivas 
para o uso alternativo desse composto. 

PALAVRAS-CHAVE: Precipitação de metais: hidró:xido de magnésio: tratamento de cnucntes. 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo estudo da FEAM - Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais. divulgado através do mapa 
de qualidade das águas do Estado de Minas Gerais (http: //w\\'\v.fcam .br). os principais metais presentes nas bacias 
hidrognífi cas locali1,adas no Estado de Minas Gerais são o ferro solúveL cMmio. zinco. cobre. níquel c chumbo. 
provenientes de atividades mincrúrias ou metalúrgicas. Todos esses metais são tó:xicos c dependendo da dose são 
também e:xtremamentc nocivos ao meio ambiente c. consequentemente. ao homem. Apesar do fundamental papel que 
o ferro desempenha para o metabolismo humano. a ingestão de {1guas com elevadas concentrações de ferro pode causar 
distúrbios gastrointcstinais. diarréias c vómitos. O ferro. muitas vezes associado ao manganês, confere élúgua um sabor 
amargo adstringente c uma coloração amarelada c turva. decorrente da precipitação do hidró:xido férrico. Concentrações 
de ferro superiores a 0,3mg/L causam nódoas em roupas c porcelana. c cm concentrações superiores a 0.5mg/L conferem 
gosto indesejável às águas (R.icher c Nctto, 1991 ). O padrão de lançamentos de efluentes para o Estado de Minas Gerais 
estabelece o valor de I O.Omg/L de ferro solúvel. 

Também o cobre é um elemento essencial para a nutrição (cerca de 4mg/dia) . Entretanto. quando inge rido cm grandes 
quantidades, pode causar into:xicaç<lo. O cobre é um irritante gastrointcstinal que age nos nervos estomacais dando início 
aos rcllcxos de vómito. Os sintomils do envenenamento por cobre incluem náuseas. vómitos. distúrbios g{lstricos. apatia. 
anemia, cãibras. convulsões. coma c até a morte. Quase todo o cobre ingerido é eliminado pelo corpo. sendo retida 
pequena quantidade, não sendo considerado um veneno cumulativo como o mercúrio c o chumbo (Richtcr c Netto, 1991 ). 
O valor má:ximo admissível pela Deliberação 10/86 do COPAM- Minas Gerais é de 0,5mg/L de cobre. 

Em áreas de sua mineração. o zinco tem sido encontrado nas águas naturais. cm concentrações de até 50 mg/L. Sabe-se 
que traços de zinco são favorúveis à uma boa nutrição. sendo a conccntraÇélO limite para úguas superficiais igual a O. 18mg/ 
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L para as classes I c 2 c de 5.0mg/L para a classe 1 (Dcrísio . I 992). O valor de 5.0mg!L é estabelecido pcln Deliberação 
Normativa I 0/8(> do COPAM-MG. 

É indiscutíveL portanto. a necessidade do tratamento de cllucntcs contendo metais. visando a redução dos impactos 
ambientais advindos de atividadcs minerürias c metalúrgicas. E.\istcrn numerosas técnicas para rcmoç;1o de íons de metais 
pesados de cllucntcs líquidos. destacando-se a prccipitaç;!o, adsorção , osmosc rcvcrsa. cxtraçíio líquido-líquido c outros. 
Entretanto. de todos os métodos possíveis de aplicação. o mais comum é a precipitação química, no qual os contaminantes 
solúveis s;!o convertidos ú forma insolúvel por reações químicas ou por mudanças na composição do solvente. Os sólidos 
precipitados são removidos da solução por coagulação e/ou lloculação c subsequente etapa de separação sólido líquido. 
filtração ou dccantaç;!o. 

A precipitação de metais (Sohnci&Garsidc. I 99 I) é a técnica normalmente empregada na indústria para o tratamento 
desses cllucntcs (Bclahatcchc. I 995. Pattcrson. I 977. Charcrntanyarak. 1999). Isso se deve ú sua simplicidade de operação 
c <"t obtcnçilo de cllucntcs com rcdtv.ida conccntritção de contaminantes. Esse processo envolve etapas de ncutrali;.ação. 
lloculação c separação sólido-líquido. A configuração tradicional do sistema de tratamento. precipitação cm tanques 
agitados. leva ú um problema muito comum. que é o grande volume de lama gerado. Isso se deve ao fato de se formar 
um sólido muito fmo. com elevada rctcnç<lo de ;ígua cm sua cstmtura. constituindo uma lama. muitas ve1.cs gelatinosa. 
com indescjüvcis características de desaguamento. A precipitação quando realizada na presença de sementes e/ou cm leito 
lluidi;.ado pode resolver esse problema c v{nios estudos tem sido apresentados na literatura (Zhou ct ai. 1999: Niclscn ct 
aL 1997) 

Os agentes precipitantes mais comumcnte empregados são agentes alcalinos. tais como cal c soda (Pattcrson.l977). 
Sul fetos também podem ser empregados (Pctcrs et a/.. 1984) mas a elevada toxidcz da lama obtida vem restringindo seu 
uso. O hidróxido de magnésio é outro agente que pode ser utili;.ado (Tcringoll L I 98ú), mas este ainda não alcançou espaço 
devido ao seu custo. fator decisivo na escolha do método de tratamento a ser utilizado. Segundo Tcringo m ( 1987), o 
Mg(OH), apresenta muitas vantagens quando comparado à cal c à soda cáustica. Isso se deve <Is propriedades químicas c 
físicas do hidróxido de magnésio (Tabela I) . A primeira delas se relaciona com o consumo do agente precipitante, menor 
para hidróxido de magnésio do que soda c caL Outra característica importante do Mg(OH\ é gerar uma polpa com pH de 
equilíbrio (cm torno de 9.0) adequado ;I precipitação de v;írios metais pesados (Tiinay &Kabdasli. 1994 ). Além disso. um 
menor volume de uma lama. mais densa. pode ser gerado, o que leva à uma redução dos custos de sua disposiçüo finaL 
Adicionalmente. o hidróxido de magnésio apresenta manuseio mais seguro do que a cal c ;t soda cúustica 

Tabela I: Comparação das propricdndes físicas c químicas dos agentes 
alcalinos usados na precipitação de metais (Teringo.l 987). 

/?50(, 

O Mg(OH), disponível no mercado é produzido a partir da precipitação deste a partir de salmouras/água do mar. 
Entretanto, Õ Brasil dispõe de reservas significativas de magnesita, matéria-prima da produção de mngnésia cáusticn, que 
após hidratação gera hidróxido de magnésio. o agente precipitante em avaliação. 

O presente trabalho se insere cm um sctor onde a busca por um desenvolvimento sustentável é inquestionável c cuja 
viabili zação demanda a utilização dos recursos c técnicas disponíveis, além do equacionamento de soluções aplicáveis ao 
nosso país. Visou-se apresentar c discutir a utilização do hidróxido de magnésio obtido peln hidratação da magnésia no 
tratamento de soluções contendo os metais ferro, cobre. cádmio, níquel c ;.inco . Para isso, foram realizados ensaios de 
prccipitaçilo cm batclada c ensaios para avaliar a cinética de precipitação dos hidróxidos de ferro e cobre. Determinou-se 
o efeito das variúvcis concentraçilo dos metais c tempo de precipitação na 'Yo de precipitação do metnl e na concentração 
final do efluente cm sistema batclada. O pH foi monitorado durante todos os experimentos. 
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2. METODOLOGIA 

O hidróxido de magnésio utilizado nos experimentos foi obtido atrm'és da hidrataç;1o do óxido de magnésio. cm 
frasco de vidro, durante 8 horas a temperatura ambiente. As condições de hidi~ltaç;1o foram determinadas a partir 
de dados da Iitcratum (Rocha ct ai . 200 1). A magnésia cáustica. utili;ada na gcmçilo do hidróxido de magnésio. foi 
fornecida pela Magnesita S. A .. obtida pela calcinação da magncsita. Ao final da rcaçilo a polpa foi filtrada c os sólidos 
lavados com acetona c secos em estufa a 120"C. Determinou-se a perda por calcinaç<1o do sólido. visando determinar a 
extensão da reação de hidratação. As soluções dos metais foram preparadas com os sais p.a. c utilizando-se água de pH 
aproximadamente igual a l ,0, ajustado com ácido sulfúrico. Ensaios de precipitação com cal também foram rcali;;Jdos. 
segundo a metodologia utili;.ada para o hidróxido de magnésio. Foram rcali;.ados ensaios de prccipitaçilo cm batelada. 
cm temperatura ambiente. que variou entre 23''C c 26"C. A solução (]50 mL) era colocada num reatar de acrílico, com 
agitação mednica constante c aproximada de 300 rpm Após a cstabili1.ação do pH, uma massa de Mg(OH), estimada 
previamente c pesada em balança analítica era adicionada à solução. Antes da adição . o Mg(OH) , era misturadÕ cm .f mL 
de água (Ensaios com adição integral). Ensaios preliminares com adição estagiada foram rcali~ados para dctcnninar a 
melhor metodologia dos ensaios. Iniciava-se a contagem do tempo de rcação a partir da adiç<lo do hidróxido c o pH era 
monitorado durante todo o experimento. Amostms do meio eram retiradas nos tempos de 5, lO. 15 c 60 minutos (~ 7.0 
mL) com uma seringa c imediatamente filtrc1das cm sistema de filtração ú vácuo por membrana de 0.8 !llll de diâmetro 
de poro. O filtrado era recolhido c uma alíquota de 5 mL era pipctada c colocada num frasco de amostrc1gcm contendo 
2m L de solução I% v/v de ácido sulfúrico. Após cada retirada de amostra. todo o material era lavado c seco com etanol 
As concentrações dos metais cm solução foram determinadas por espectrometria de absorçilo atômica. Ao final do ensaio 

(120 minutos) a polpa foi filtrc1da c amostra do licor enviada para a amílisc química. 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

3.1. Adição Estagiada e Integral 

A magnésia cáustica utilizada nos ensaios apresentava 97% de pureza. sendo o cálcio. ferro c manganês os principais 
contaminantes. Após a hidratação o produto apresentou uma perda por calcinação de 29'Xl, bem próxima do valor máximo 
da perda por calcinação teórica do hidróxido de magnésio, igual a 32%. Esse valor indica que o material n<lo 

foi completamente hidratado, mas foi considerado satisfatório o nível de hidrataçilo alcançado. uma vez que a rcação foi 
realizada cm condições bastante brandas, temperatura ambiente. 

A tabela II apresenta os resultados alcançados através da adição estagiada do agente precipitante. Verifica-se que elevados 
níveis de precipitação foram alcançados. Como já ressaltado. observa-se que o pH fmal das soluções se situou cm torno 
de 9, 9. Scgw1do Teringo (1987) esse valor estaria em torno de 9 ,0, mas cm todos os experimentos valores entre 9 .O c lO 
foram observados. A concentmção final de magnésio na solução final se situou entre 591 c 645 mg/L. Como já colocado. 
os padrões de lançamento de efluentes, segundo a Deliberação Nonnativa do COPAM I 0/Sú pcnnitc concentrações de até 
0,5 mg/L e lOmg/L para cobre c ferro solúvel, respectivamente. Observa-se que, os padrões foram atendidos utilizando-se 
o hidróxido de magnésio para os dois metais, mas quando a cal foi utili?;Jda. o padrão para cobre não foi atendido. Isso 
está relacionado com a fonnação de hidrocomplcxos solúveis de cobre que se formam cm pHs mais elevados. O pH final 
alcançado utilizando-se o hidróxido de magnésio ficou em torno de 9,9 enquanto um pH da ordem de 11.5 foi atingido 
utilizando-se a cal. Ressalte-se que o consumo de ácido para adequar o pH do efluente final para lançamento (entre 6.5 c 
8,5±0,5) será maior no caso da utilização do CaO. 

A tabela III apresenta os resultados alcançados nos ensaios de precipitação quando a adição do agente precipitante foi 
integral. Verifica-se que não há uma diferença significativa na porcentagem de precipitação se adiciona-se o agente 
precipitante, de fonna integral ou estagiada, na solução em que se deseja precipitar os metais. Observa-se que ocorreu uma 
variação na quantidade de agente precipitante adicionada. Essa variação se deve tanto ao tipo de metal a ser precipitado. 
quanto à sua concentração em solução. O consumo para um efluente cm específico deve ser determinado cm ensaio de 
laboratório. Entretanto, verifica-se que o consumo de cal foi superior ao consumo de hidróxido, cxccto para o ensaio onde 
ferro e cobre estavam presentes simultaneamente. Cabe, entretanto, avaliar se a adiçilo de hidróxido de magnésio não foi 
excessiva. 
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Tabela 11- Resultados dos C.\pcrimcntos de precipitação cm batclada- adição estagiada do agente precipitante 
Consumo c 

agente fa~cnle 

c c r Agente %de 
Metal I precipitante pn•cipit:111te pHi pHr (mg/L) (mg/L) Prcci1)itantc 

(m(J/mf . ) 
(mg/L) Precipitação 

Fc li ú. l o 0.25 Mg(OH), :u ú-1-2 .00 1.25 9.88 99.7(> 
Cu ?X. OO 0.(l9 Mg(OH), 3.2 645.00 1,10 9.94 99 .8(, 
r c tmUlO ll,l.(J 

Mg(OH), 4.0 591.00 1,26 9,96 
fJ9,7I 

C'n 84 xo () 05 !)l) !)1 

Fc 10-1-.90 0.1-1-5 C aO 4.0 - 1.26 11.7 99,79 

Cu 78.00 -1-.2ú C aO 3.6 - 1.14 11.7 93.45 
~-<c 108.00 0.2) 

C aO -LO - 1.05 11.4 
99,70 

Cu 8-UW I (,(J 97 49 

Tabela III- Resultados dos c.\pcrimcntos de precipitação cm batclada- adição integral do agente precipitante- hidró.\ido 
de magnésio. 

onsumo 
cfólj!CiltC 

c c r agente 
%de 

Metal I preci1)itante prccipit;wte pH; PHr (mg/L) (mg/L) 
(w:•Lwl.l 

(mg!L) Preci1)itação 

Fc 118.45 0.08 3.2 -1-92.70 1.20 9.71 99.93 

Cu 12 1.50 0. 11 3.2 47ú.70 1.00 9.28 99.90 

Cd 2:10.20 2.40 3.ú 490.90 1.20 9.91 98,91 

Zn 244.80 0.28 4.0 495, 10 LIX 9.57 99.88 

Ni l W .ú5 0.27 ú.O 596.00 1.25 9.99 99.83 
Fc 119.8) o. IJ 99.90 
Cu 117.30 ()_{)(> 99.95 
Cd 205.ú0 47. 10 79.07 
Zn 291.20 o. l (J 12.0 (, 77.40 1.00 9,(,0 99.95 
Nj I SS 12:i !! :i:! 121211 

Outro aspecto relevante a ser cnfocado é a correlação das características da lama obtida com as condições da 
precipitaç:1o. O Mg(0H)

2 
apresenta bai.\a solubilidade quando comparado <I soda c <I cal (Tabela 1) , o que leva a uma 

menor disponibilidade de hidro.\ilas para a rcação de precipitação . Assim. o pH do meio sobe até se alcançar ao pH de 
prccipitaç:lo do metal. Nesse ponto o pH do meio se estabiliza. voltando a subir somente quando todo metal passível 
de precipitação houver depositado. Isso pode viabilil'.ar a precipitação scletiva de metais. Além disso. a supcrsaturação 
criada no sistema é menor quando comparada úqucla gerada pelo uso da cal c da soda. Isso leva a menores ta.\as de 
nuclcaç:lo. o que possibilita ao precipitado crescer . gerando. portanto. partículas maiores. A lama aprcscntarú . portanto. 
melhores características de desaguamento (Shields.l991 ). A utilização de sementes durante a precipitação é também uma 
alternativa para gerar sólidos maiores (Wang&Andcrson, 1992). As condições operacionais afetam, portanto. de forma 
significativa a eficiência do processo (Garsidc. 1984: Sohncl&Chiancsc, 1991 ). Além disso, a determinação do tempo de 
precipitação é fundamental ao dimensionamento dos equipamentos da unidade de precipitação. 

4.2. Efeito da Concentração do Metal e do Tempo na Precipitação 

-1- .2. 1. Cobre 
Soluções de cobre foram preparadas nas concentrações tl.5. 0,3 c O,lg/L, sendo a concentração real das soluções 
detcnninada por análise química . obtendo-se. respectivamente, 523 ,0mg/L, 291,3 mg/L e 122, I mg/L. A Figura I 
apresenta a cur.'a de variação do pH ao longo do tempo. Observa-se que o pH eleva-se rapidamente, alcançando o valor 
finaL igual a 9.6 quando ocorre a rcaç<lo de precipitação do metal (cq. I) jú foi praticamente completa. Não foi possível 
identificar o ponto onde o pH se estabiliza. indicando o início da precipitação do metal. Para o cobre. esse valor deveria 
estar cm tomo de ú,O. Com uma medição de pH on-linc. talvez esse ponto possa ser identificado. 

(1) 

VerifiCa-se que com I O minutos de reação a concentração de cobre decresce ao valor final de O, 11 mg/L, atendendo 
aos padrões de lançamento de efluentes. c confmnando os resultados obtidos previamente, com uma porcentagem de 
precipitação acima de 99, 9. independente da conccntraçiío inicial da solução. A concentração final de magnésio se situou 
entre 500 c I 000 mg/L, dependendo da concentração do metal. 
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4.2.2. Ferro 

Soluções de ferro foram preparadas nas concentrações 0,5. tU c O.lg/L. sendo a concentração real das soluções determinada 
por análise química. obtendo-se, respectivamente. 649.9mg/L. 383.0 mg/L c 129.3 mg/L. A Figura 3 apresenta a curYa 
de variação do pH ao longo do tempo. Observa-se que o pH eleva-se rapidamente. alcançando o valor final. igual a 9.8. 
quando a rcação de precipitação do metal (cq.2) jú atingiu altos níveis. cm cerca de I O minutos de rcação. A concentração 
de ferro decresce rapidamente, e em menos de cinco minutos de rcação jú é alcançada o valor final da concentração de 
ferro solúvel igual a 0.2 mg/L, atendendo aos padrões de lançamento de cllucntcs. c confirmando os resultados obtidos 
previamente, com uma porcentagem de precipitação acima de 99.9, independente da concentração inicial da solução. 
Verifica-se que, a reação para o ferro é bem mais rápida do que para o cobre. devido ao pH de precipitação do hidróxido 
férrico ser bem inferior ao pH de precipitação do hidróxido de cobre. 

Mg(OH) + Fc3+ 
2(') (aq.) 

(2) 

A aplicação industrial do hidróxido de magnésio depende do conhecimento da cinética de precipitação dos metais 
contidos nos efluentes c também da presença de outros compostos. tais como surfatantcs. complcxantcs. dentre outros. 
Através dos resultados apresentados. verifica-se que a cinética de precipitação do ferro é diferente da do cobre. o que 
poderia propiciar algum nível de separação entre os dois metais. c a obtenção de uma lama mais rica cm cobre ou cm ferro. 
A recuperação scletiva de metais pode levar à um retomo favorúvcl do tratamento. O estudo ainda prevê a avaliação da 
etapa de separação sólido-líquido c também a caracterização do sólido obtido. Isso propiciarú a avaliação das propriedades 
do sólido com as condições de precipitação. 
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Figura 1: (a) Variação do pH em função do tempo para a reação de cobre com Mg(OH)2 e (b) 
Concentração de cobre em solução em função do tempo 
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Figura 3: (a) Variação do pH em função do tempo para a reação de ferro com Mg(OH)
2 

e (b) 
concentração de ferro em solução em função do tempo 

5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos demonstram que o uso do Mg(OH), pode ser atrativo. Entretanto, a aplicação industrial demanda 
a avaliação do hidróxido para o efluente especificamente, a fim de detenninar seu consumo. Importante também é a 
avaliação da recuperação scletiva de metais. o que pode levar à um retomo favorável do tratamento. 
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