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O óx ido de magnés io se di sso lve num interva lo de pH que é su ficientemente alcalino para precipitar eficazmente 

a maior parte dos elementos metá licos que caracterizam a drenagem ácida de minas, ou seja, entre 9 c I O. A 

partir deste pressuposto teórico, magnésia cáustica (aproximadamente 75%, MgO) foi testada cm laboratório 

visando a caracterização de suas propriedades no tratamento de águas ácidas contendo metai s dissolvidos. Foram 

avaliados os valores das velocidades de dissolução da magnésia c encontrou-se que diferentes mecanismos 

parecem reger a di ssolução, para diferentes valores de acidez inicial (pH). A eliminação de metais de uma 

corrente ácida, contendo As, ll g, Mn, C u, Cd, Cr, Pb, Fc, AI c Zn, que passa através de uma coluna recheada foi 

igualmente avaliada c verificou-se que a eficiência c fom1a de retenção de metais no leito da coluna varia de 

acordo com o elemento estudado. Ênf~tse foi dada preferencialmente a condições de teste que s imul assem o fluxo 

de água subterrânea num aq üífcro rápido do tipo aluvial, visando a proposição de um novo uso para a magnésia 

cáustica, como material para construção de barreiras permeáve is rcativas. Técnicas analíticas como 

espectrometria de absorção atómica e plasma indutivamcnte acoplado foram utilizadas para med ir a 

concentração de metais nos efluentes, enquanto análises por microscopia c lctrônica de varredura c difratomctria 

de raios-X poss ibilitaram visuali zar e caracterizar as fases minerais ncoformadas. 

Palavras-chave: drenagem ácida de minas, metais, águas subterrâneas, barreiras permeáveis rcat ivas. 

Área temática: Recuperação de Áreas Degradadas. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos maiores problemas do sctor mineral é a disposiç<lo c tratamento dos resíduos sólidos c efluentes 

líquidos gerados durante o processamento rnim:ral, principalmente de carvão c metais não-1\:rrosos, 

potencialmente perigosos por seus conteúdos cm cnxo frc c metais pesados associados como sul fetos. A pr~'ttica 

estabelecida consiste cm acumular esses lodos cm bacias de scdimcntaçiio até seu tratamento ou 

descarte/armazenamento definitivos. Naqueles casos cm que o fundo da bacia não foi adequadamente isolado, ou 

ainda cm caso de acidentes, pode ocorrer a infiltração dessa úgua para o solo, subsolo c mesmo o lençol frcútico. 

Os cnucntcs geralmente apresentam quantidades variáveis de íons mctúlicos (Fc, Zn, Pb, Cu, Cd), íons niio

mctálicos como As, Sb c 13i c uma elevada acidez c teor de sulfatos, devidos ú rcação de oxidação dos sul fetos 

metálicos (Salomons, 1995). Portanto, a geração de úguas úcidas constitui um dos maiores problemas de impacto 

ambiental que a indústria da mineração enfrenta, tanto durante seu rcríodo de atividadc quanto após o 

encerramento da mesma, uma vez que uma mina ou planta jú fechadas podem continuar produzindo águas úcidas 

prejudiciais ao meio ambiente. No caso das úguas superficiais, a canalização, isolamento c tratamento são 

relativamente acessíveis. Porém, no caso das águas subterrâneas, as tecnologias de recuperação por bombeio c 

cxtração com tratamento ex-situ c devolução da água tratada ao aqüífcro são restritas devido a seu custo elevado. 

Uma das alternativas para o tratamento in-situ de úguas subtcmlncas é o uso de barreiras pcrmcúvcis rcativas 

(BPR) (13cnncr, 1997), que podem ser instaladas no caminho da úgua subterrânea c eliminar os poluentes 

dissolvidos através de uma série de processos tisico-químicos. 

Embora uma série de materiais possa ser empregada como barreiras no tratamento de águas 

contaminadas por acidez, sulfatos c metais, as alternativas mais comuns são o terro mctúlico (como limalh:ts) c 

misturas contendo matéria orgânica vegetal c microrganismos c calcita. Estudos prévios (Aicolca ct ai., 200 I) 

mostraram que o uso de calcita c misturas de calcita com matcria orgónica possibilitam tratar úguas úcidas com 

alto teor de Fc(lli), elevando o pl-1 até próximo da neutralidade (pl-1 entre ú-7), precipitando os metai s como 

hidróxidos e/ou carbonatos no caso de barreiras de calcita ou como su lfctos mctúlicos no caso das barrcras de 

matéria orgânicas. No entanto, metais pesados como Zn, Cu c Cd não são eliminados cficicntcmcntc, jú que seus 

hidróxidos precipitam completamente apenas on valores de pH entre 8,5 c I 0,5 no son eliminados de forma 

eficiente. A magnésia (MgO) surge como um material alternativo, por dissolver-se cm uma ü1ixa de pll entre 8 c 

I O, o que leva a crer que sua utilização no tratamento de águas ácidas seja viúve I. A Figura I compara a 

dissolução de CaC01 c MgO, c pode-se verificar que a f~tixa de pH correspondente ú magnésia coincide com a 

solubilidade mínima dos cútions dos metais pesados. 

Além de um eficiente agente ncutralizador, a magnésia é um produto de fúcil o btcnção, tanto a partir de 

depósitos de magncsita c dolomita quanto a partir da úgua do mar, que possui aprcciúvcis teores de cloreto de 

magnésio. A calcinação tanto dos carbonatos quanto dos cloretos fornece óxidos com variáveis graus de pureza 

para diversas a pi icaçõcs industriais (Smithson c Bakshi , 1973). Algumas aplicações ambientais do material 

foram apresentadas por Athanasakis c Lois ( 1994 ). 
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Figura 1. Solubilidade dos cátions metálicos em função do pH. As barras verticais representam a faixa de 

tamponamcnto da dissolução dos respectivos minerais. 

DESENVOLVIMENTO 

Usou-se como material de teste uma amostra fornecida pela empresa espanhola Magncsitas Navarras, 

caracterizada como uma magnésia cáustica com 76% MgO e 11 o/o CaO c tamanho de partícula entre 4 c 0,5 mm. 

Para fins analíticos, a magnésia foi cuidadosamente cominuída em gral de cerâmica (para evitar a geração 

exagerada de frnos) para -2+0,8 mm. A área BET determinada para este tamanho de partícula foi de 3,64 :t: 0,21 

m2.g-1
• A análise da amostra por difratomctria de raios-X da amostra identificou os picos de pcriclásio (MgO), 

cal (CaO), quartzo (Si02) c, com menores intensidades, calcita (CaC03), magnesita (MgC03) e portlandita 

(Ca(OH)2). 

Para fms comparativos, os mesmos estudos realizados com a magnésia foram feitos também com 

óxidos de magnésio c cálcio (cm pó) sintéticos Merck grau P.A., com purezas respectivamente iguais a 99,5% e 

95%. O MgO apresenta área BET de 27,4 :t: 3,90 nt.g-1
, c o CaO, 5,22 :t: 0,07 nf.g-1

• Análises de difratometria 

de raios-X mostraram que o MgO comercial é constituído cm praticamente sua totalidade por periclásio. 

O uso de um material como barreira reativa requer o conhecimento de diferentes propriedades, entre 

elas a constante termodinâmica do produto de solubilidade (Kso), a velocidade de dissolução em água com 

diferentes valores de pH (r) c a eliciêncin de neutralização de acidez e remoção de metais. Estas variáveis são 

essenciais para o cálculo das dimensões da barreira, das quantidades necessárias de cada mate ria I c para projetar 

a vida útil da mesma para uma situação de contaminação. A magnésia estudada foi testada para a determinação 

dessas propriedades. 

A constante termodinâmica foi determinada cm reatorcs em batelada fechados, contendo 5 gramas de 

amostra pesados cxatamcnte e 900 mL de água dcionizada (cm aparelho Milli-Q), à qual era adicionado 

perclorato de sódio em quantidade suficiente para que se obtivesse um valor constante de força iônica (I) do 

meio igual a O, 1 M. Os rcatorcs foram colocados sobre uma n-esa agitada c deixados por um longo período, até 

que se atingisse um estado de pseudo-equilíbrio, cm que as variações fossem menores que I o/o e pequenos 

volumes de amostra eram tomados periodicamente para que se avaliasse o progresso da dissolução através da 

concentração de magnésio livre, ao mesmo tempo cm que se medin o valor do pil. 

A velocidade de dissolução foi medida cm reatorcs contínuos de três corpos tipo CSTR, como ilustrado 

na Figura 2. A amostra era colocada sobre uma membrana-suporte, e a água, acidificada ou não, era 
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impulsionada através do reator por uma bomba peristáltica. Alíquotas do efluente eram tomadas periodicamente, 

recolhidas cm tubos de polietileno de 20 mL e analisadas como nos experimentos de termodinâmica (medição de 

pH e do teor de Mg2
). Quando a variação entre uma série de amostras tomadas cm 4 dias consecutivos era igual 

ou inferior a 5%, aceitava-se que o sistema se encontrava cm estado estacionário c se interrompia o experimento. 

t 
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Figura 2. Corte transversal do reator CSTR utilizado nos estudos cinéticas. 

A capacidade de retenção de metais e de neutralização de acidez foi avaliada em colunas de 

aproximadamente 20 cm de altura e 3 cm de diâmetro. Constituía-se um leito de magnésia e isolavam-se os 

terminais da coluna com lã de vidro para evitar a saída de material fino. A água ácida sintética, impulsionada 

pelo sistema com a ajuda de uma bomba pcristáltica (vazão=0,2 ml.min"1 ou 0,4 m.dia"1
) foi preparada pela 

dissolução de quantidades adequadas de sais cm água deionizada para que se obtivesse a composição desejada 

em solução, com ajuste do pH com ácido nítrico. A composição da solução c os sais de partida estão Listados na 

Tabela I. 

Tabela l. Água ácida empregada nos testes cm coluna. 

Espécie química Sal de partida Concentração (ppm) ! 

ca-"~' CaCiz 360 
Fe2

"' FcS04· ?H20 20 
ZnL"~' ZnS04· ?H20 100 
Cd'+ CdS04 · 3/8H20 50 
Cu~. ... CuS04· SH20 50 
AI>+ Ah(S04)3· !6H20 10 
As~+ Na2HAs04· 7Hz0 20 
$041.- Na2S04 960 
HC03 .. NaHC03 24 

Para a detenninação das espécies metálicas foram utilizadas duas técnicas, espectrometria de absorção 

atômica de chama (F AAS) e espectroscopia de plasma indutivamente acoplado (ICP-AES). Os equipamentos 

foram calibrados, otimizados c operados segundo procedimentos-padrão recomendados pelos fabricantes. Os 

padrões utilizados para calibração, tanto do cspcctrômetro de AA quanto do ICP, foram preparados por diluições 

sucessivas de soluções-padrão contendo 1000 ppm de cada metal cm água MiUi-Q. 

Após o término do experimento, o recheio da coluna foi retirado c separado por frações ao longo da 

altura. Parte do material foi analisado no microscópio eletrônico de varredura, para est11do de morfologia c 

relevo, bem como identificação de fases minerais. O material restante foi digerido com ácido nítrico para que se 

684 



. - · ·----~--- _____ _.,.. 

av;ll i asse se havia conccntraç:io prcfácncial de algum elemento dentro da coluna c cm qual ponto da mesma. O 

resíduo insolúvel foi analisado por di fratomctria de raios-X. 

Para avaliar a rctcnçuo de metais sem a interferência intcrclcmcntar prepararam-se soluções 

monomctúlicas, contendo 75 ppm (cm peso) de Zn, Mn, As, Cr, Pb, Hg, Cd c Cu, que foram injctadas cm 

colunas recheadas por magnésia. 

RESULTADOS 

A constante tcrmodinftmica da rcação de dissolução da magnésia, expressa como MgO + H20 = Mg 2+ 

+ 20H-, c calculada por Kso=[Mg2+ ][OH-]2, cm que os termos entre colchetes representam a concentração 

molar, cm sua fonm1 logarítmica (ou seja, log KsoT), para I=O,I M c T=295 K (22°C), foi igual a -9,3±0,2. O 

resultado obtido para o MgO puro, usado como controle do processo, foi de -10,1±0, 1. O valor tabelado para o 

pcriclúsio é de - 6,49, enquanto que o que foi publicado para a dissolução de brucita (hidróxido de magnésio) por 

Hocstctlcr ( 1963) é de -li, 16, ou seja, temos um valor intcrmcdiúrio entre as duas espécies, sendo a constante 

determinada para um material que não é I 00% brucita, c sim para uma mistura de óxido c hidróxido de 

magnésio. Essa divergência pode ser devida ainda à diferente cristalinidade c natureza dos sólidos originais. O 

modelo de dissoluçfto que ora se propõe é o seguinte: a) O pcriclásio c a cal presentes na magnésia se hidratam 

rapidamente ao entrar cm conta to com a água; b) O óxido de cálcio começa a dissolver-se c logo depois o 

hidróxido, de tal forma que, quando o sistema está equilibrado, poderíamos ter uma superfície de partícula 

possivelmente isenta de portlandita c inteiramente recoberta por uma camada de brucita c c) Uma vez que a 

rcaçfto é marcadamcntc superficial, no interior da partícula, restam valores de pcriclásio c cal, como se pôde 

comprovar c que afctam ainda o equilíbrio do sistema. 

Como descrito por Cama ( 1998), a velocidade de dissolução ~;:1 ;, 5 (mol.m-2 s -I) cm um experimento de 

lluxo contínuo misto, como o empregado nos rcatorcs deste estudo, é dado através do balanço mássico cm 

rclaçfto ao componente i: 

í; r,li ss = - (dC ;_,/dt)* (V/ A) - ( q/ A) * (C;,s- C;, c) 

Onde Ci,s c Ci,c sfto respectivamente as concentrações de saída c entrada do componente i, íi é o 

coeficiente cstcquiométrico de i (dado cm moi de i/moi de mineral), q= vazão de f1uido (m3 s' 1
), A= área total 

sólido (m:\ V= volume da célula (m') c t= tempo (s). 

O estado estacionário se define como aquele cm que a concentração de saída é invariável com o tempo 

(dCi,s/dt = 0). Se as soluções de entrada não contêm o componente para o qual a velocidade é calculada c a área 

rcativa permanece constante, a cxprcssfto se reduz a: 

íi rdiss = - (q/A) * Ci,s 

Os valores de velocidade de dissolução do MgO contido na magnésia encontrados neste trabalho são da 

ordem de 10-8 a 10' 10 mol.m·2_s- 1
. Para valores de pH iniciais inferiores a 4, existe uma pequena dependência da 

velocidade com o pH c os valores são maiores, enquanto que acima deste valor a taxa de dissolução indcpcndc 

da acidez do meio. Existem também diferenças quanto ao nível de saturação cm brucita para cada pH, o que 

sugere que o mecanismo de dissolução seja diferente para valores extremos de acidez, cm relação à.juclcs 

ligeiramente úcidos ou mais próximos das condições de neutralidade. Estudos mais aprofundados estão sendo 

desenvolvidos para elucidar essas diferenças. Em geral a dissolução cm pH>4 é coerente, ou seja, encontram-se 
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cm solução quantidades semelhantes de íons magnésio c OH-, na proporção estequiométrica esperada. 

Entretanto, o mesmo não ocorre para os rcatorcs ácidos (pH<4). 

As fotos na Figura 3 foram obtidas no microscópio eletrônico c apresentam a diferença morfológica 

mais evidente entre a dissolução nos reatares ácidos e quase neutros. 

Figura 3. Esquerda: Cristalitos na superficie de partículas proveniente de um reato r com constituindo 

uma camada coesa de brucita. Direita: Partícula oriunda de um reator com pHi=3, com a supcrficic limpa, 

aparentemente por um polimento químico. 

A neutralização de acidez e remoção de sulfatos de uma solução de ácido sulfúrico a pH=3 por uma 

coluna de magnésia pode ser acompanhada pelo gráfico da Figura 4. Verifica-se que as concentrações de cálcio c 

magnésio tendem a um valor constante, bem como o pH, enquanto que a conccntTaçào de sulfatos, determinada 

por lCP, permanece inalterada. Este resultado indicou a impossibilidade do uso de magnésia como um agente 

eficiente na remoção de sulfatos, o que indica a necessidade de associação com outros materiais mais eficazes. 
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Figura 4. Experimento de neutralização de acidez em solução contendo sulfatos (pH=3). 

A retenção de metais, estudada numa coluna com solução polimetálica, evidenciou o potencial do uso 

da magnésia. Exceto em ocasiões em que problemas operacionais (falta de energia) interromperam o fluxo de 

solução dentro da coluna, a concentração de saída de todos os elementos estudados permaneceu próxima aos 

limites de detecção dos aparelhos. A ruptura da coluna, ou seja, o volume no qual a concentração de saída 

começa a aumentar, se deu por volta dos I 5 litros de solução e provavelmente não se deu por esgotamento do 

material reativo, e sim por obstrução do volume vazio dentro da coluna, causada pela formação de novas fases 

minerais. A eficiência desta coluna pode ser apreciada nos gráficos da Figura 5. 
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Quando a retenção dos cátions foi estudada isoladamente, verificou-se que a eficiência assumiu valores 

diferenciados cm função do cátion, mas foi de 100% durante longos períodos de teste para Cr c Mo, enquanto 

que Cd, Cu, Zn e Pb tiveram pontos de ruptura da curva (em volume) próximos e valores semelhantes de 

capacidade de retenção, o que pode levar a crer que o mecanismo de retenção destes cátions seja semelhante e 

que a supcrficie reacional tenha um papel mais importante do que no caso do Credo Mn. 

O Arsênio, por sua vez. só é eficientemente retirado de solução se o material reativo proporciona uma 

concentração de Ca estável e pelo menos uma ordem de grandeza maior do que a do As, bem como condiçt.es de 

pH>9, para sua precipitação como arseniato de cálcio. Se uma destas premissas não é atendida, o material não 

tem condições de eliminar o As da solução, como no caso da magnésia estudada. Outra alternativa é a co

precipitação rcdutiva com ferro ou seus óxidos, que estão presentes na magnésia em até 3% em peso, porém não 

são eficientes. Com a adição de 5% em peso de substâncias ferrosas, a eliminação de As, estudada em 

experimento à parte, foi total. 

Coluna 100% Magnésía ColunolOOOfo Magnésía 

14 30 .... ê r-
12 "" 25 • · Cd 

.!:: 
20 • Zn e 

:c 10 .,.. .. .-. ~ ~ Cu 
c. ~ IS • 

8 • e •AJ 
~ , 10 
• c I 

\ 
• fc 

6 " 5 .t ~ v .... • 4. o 
o 5000 10000 15000 20000 o 5000 uxro 15000 20000 
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Figura 5. pH c Concentração metálica efluente da coluna poümetálica. 

A Figura 6 ilustra duas formas cristalinas ocofomtadas, uma delas identificada como bcta-Zn(OH)l c 

outra identificada como um oxi-hidróxido de Mn. Adicionalmente, vê-se, por mapeamento de EDS, como a 

retenção de Mn se dá unicamente na supcrficie da partícula, c não existe entrada de sol ução pelos poros da 

mesma, embora seja um material poroso. com área superficial BET elevada. 

Figura 6. Cristalizações de Mn (provavelmente feitkncchtita (3-MnOOH)) c Zn f3-Zn(OH)2) . Na 

direita, mapa EDS de partícula oriunda da coluna monometálica de Mn, com a superficie inteiramente recoberta 

pelo metal c ausência do mesmo cm seu interior. 
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CONCLUSÕES 

Os resultados aqui apresentados permitiram concluir que a magnésia cúustica estudada tem poll: ncial de 

aplicabilidade técnica como barreira penncúvcl rcati va para tratar in situ úguas subtcrrüneas contaminadas por 

acidez c metais, cm especial aqueles que normalmente estão associados com os sul fetos, tanto no carvão quanto 

cm outros conjuntos minerais, por sua capacidade de regular o pi! entre 8,5 c I O. Esses metai s pesados são 

normalmente tóxicos cm todos os nívei s da cadeia trófica c sua emissão ao meio ambiente deve ser minimizada 

de todas as formas. 

No entanto, a formação dos hidróxidos metá licos acarreta perda de permeabilidade do leito de MgO, 

que diminui significativamente a vida útil da barreira ; esta dificuldade poderão ser resolvida pela mistura de 

materiais inertes, destinados a manter a porosidade do leito. Os estudos continuam, não apenas no sentido de 

otimizar a vida útil de uma potencial barreira, mas também para que se entendam melhor os mecamsmos 

cinéticos envolvidos na dissolução da magnésia c na sua rcação com as úguas úcidas. 
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