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RESUMO 
 
Antigas operações de mineração deixaram passivos que impactaram negativamente 
o homem e o ambiente. A visualização dessa situação se expressa na grande 
quantidade de resíduos abandonados e expostos às intempéries e pode ser 
exemplificada com o caso de Boquira (BA), onde funcionou durante 
aproximadamente 30 anos uma mineração de chumbo. O rejeito do processo de 
beneficiamento do minério foi depositado de forma inadequada próximo à cidade, 
onde permanece até hoje em dia colocando em risco o meio ambiente e a população 
da região. O estudo tem como objetivo a caracterização mineralógica do material 
presente na antiga bacia de rejeito e em seu entorno a fim de avaliar os teores e a 
distribuição do chumbo. Foram coletadas 7 amostras com cerca de 3 kg cada. A 
caracterização mineralógica foi realizada através da difratometria de raios X, 
microscopia eletrônica de varredura e espectrometria de energia dispersiva, e 
análise química por fluorescência de raios X. Os resultados obtidos a partir das 
análises químicas indicam que todas as amostras apresentaram elevados teores de 
PbO, no qual os teores máximos e mínimos em amostras brutas foram de 21000 e 
8500 mg/kg respectivamente. A partir das análises por DRX foi constatado que esse 
chumbo esta distribuído entre os minerais anglesita, cerussita, galena, 
phosphohedyphane, piromorfita além de óxido de chumbo e chumbo em sua forma 
metálica liberada (Pb). Os métodos de microscopia foram fundamentais para a 
identificação dos minerais, composição química e suas relações texturais, que 
permitiram descrever os principais tipos de ocorrências. 
 
PALAVRAS-CHAVE: chumbo; contaminação; rejeito. 
 
ABSTRACT 
 
Old mining operations have left liabilities that negatively impacted the man and the 
environment. The view of this situation is expressed in the lot of abandoned waste 
and exposed to the elements and can be exemplified by the case of Boquira (BA), 
which ran for about 30 years a lead mining. The tailings from the ore beneficiation 
process was filed inappropriately close to town, where it remains today endangering 
the environment and the region's population. The study aims to mineralogical 
characterization of this material in the former tailings basin and its surroundings in 
order to assess the levels and distribution of lead. 7 samples were collected with 
about 3 kg each. The mineralogical characterization was performed by X-ray 
diffraction; scanning electron microscopy and energy dispersive spectrometry and 
chemical analysis by fluorescence X-rays. The results obtained from chemical 
analysis indicate that all samples showed high levels of PbO, in which the maximum 
and minimum levels of gross samples were 21,000 and 8500 mg/kg respectively. 
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From the analysis by XRD it was found that lead this distributed among anglesite, 
cerussite, galena, phosphohedyphane, pyromorphite addition to lead and lead oxide 
released its metallic form (Pb). The microscopy methods were instrumental in the 
identification of minerals, chemical composition and textural relationships that 
allowed describing the main types of occurrences. 
 
KEYWORDS: lead contamination; waste.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O município de Boquira (BA) começou a ganhar notoriedade a partir da década de 
60, principalmente devido à localização de uma mina rica em galena. A explotação 
do minério se dava entorno dos compostos: chumbo, zinco, prata, ouro, pedras 
preciosas e semipreciosas. A empresa COBRAC transportava o concentrado para 
Santo Amaro (BA), onde eram realizados os processos de transformação e 
produção do chumbo metálico. A escória de chumbo, resultante do processo de 
ustulação foi depositada indiscriminadamente em vários pontos da cidade de Santo 
Amaro, tendo sido usada na pavimentação das ruas, bem como para a 
pavimentação de quintais dos moradores (Anjos e Sanchez, 2001, Manzoni e Minas, 
2002). 
 
Boquira pertencente à região centro-sul da Bahia (Figura 1) que, desde a sua 
fundação em 1962, sofre problemas com a disposição irregular do rejeito 
proveniente da antiga atividade mineradora no local. Uma pilha de rejeito é ainda 
observada no local (Figura 2), próximo onde era realizado o processo de extração e 
beneficiamento do minério. Dessa forma, é possível prever que a população teve 
contato com esse rejeito e que, uma vez em contato com ele, a mesma pode 
apresentar uma série de problemas de saúde (Alves, 2014). É importante avaliar a 
contaminação gerada no processo de explotação e beneficiamento e os prováveis 
danos ambientais causados.  

 
Figura 1. Mapa de localização do município de Boquira (BA) (Fernandes, 2015). 
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Tendo em vista a especificação da contaminação, é importante ressaltar os danos 
ambientais provocados pela exposição do rejeito no meio ambiente. Essa exposição, 
ao longo dos anos, pode provocar a contaminação do solo e dos corpos hídricos 
através do transporte das partículas do solo pelos agentes erosivos. Além disso, a 
cerca de 100 m do local onde foi depositado o rejeito existe uma vila residencial e a 
cerca de 2 km, está a cidade. A contaminação, uma vez detectada no lençol freático, 
dependendo de sua concentração, pode sistematicamente alcançar essas 
localidades.  
 

 
Figura 2. Pilha de rejeito ao lado das antigas instalações da usina de beneficiamento em 

Boquira. 

 
O chumbo, ao alcançar o solo pode permanecer ali indefinidamente. De acordo com 
IPCS, 1995, o chumbo pode estar sob diversas formas: relativamente insolúvel 
(sulfato, carbonato ou óxido), solúvel, adsorvido, adsorvido e coprecipitado como 
sesquióxido, adsorvido em matérias orgânicas coloidais ou complexado no solo. 
Além disso, deve-se atentar para o fato do pH do solo influenciar a mobilidade do 
metal no mesmo, podendo sofrer modificações, formar compostos menos solúveis e 
tornar-se menos disponível (Alloways, 2013). 
 
O objetivo principal do trabalho foi realizar uma investigação mineralógica e química, 
por meio de métodos diversos, em amostras coletadas na antiga bacia de rejeito da 
mineração de Boquira, visando contribuir para a avaliação do impacto ambiental 
causado pelo material na área de estudo. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Foram coletadas 7 amostras com cerca de 3 kg cada na antiga pilha de rejeito 
localizada próximo à cidade de Boquira. Nos laboratórios do Centro de Tecnologia 
Mineral – CETEM, as amostras foram homogeneizadas, quarteadas e classificadas a 
úmido nas peneiras com abertura de 210, 105 e 53 µm. 
 
Foi realizado o fracionamento das amostras através da separação por líquido denso 
(iodeto de metileno d = 3,32 kg/L) a fim de concentrar a fração de maior densidade, 
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obter melhores difratogramas de raios X e melhor identificação da composição 
mineralógica das amsotras. A composição química das amostras foi obtida através 
do método de FRX (PanAlytical Axios) em pastilhas fundidas produzidas com a 
mistura de boratos (66,3% Li2B4O7 – 33,3% LiBO2).  
 
A composição mineralógica das amostras foi determinada através de difratometria 
de raios X pelo método de Rietveld, que possibilitou uma posterior quantificação das 
fases minerais através do software Topaz 3.0, e pela observação de seções polidas, 
recobertas com carbono, em microscópio eletrônico de varredura (MEV) FEI Quanta 
400, equipado com um sistema de microanálise química por dispersão de energia 
(EDS) Bruker Quantax. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Nos difratogramas de raios X das amostras brutas foram observados os picos 
característicos de biotita, calcita, cerussita, chamosita, chumbo, cummingtonita, 
dolomita, gipsita, hematita, lizardita, magnetita, muscovita, phosphohedyphane, 
pirita, piromorfita, quartzo, talco. As amostras apresentaram pequena variação na 
composição mineralógica. Na Tabela 1 são apresentados os resultados da 
quantificação dos minerais da fração afundada onde são apresentados somente os 
minerais carreadores de chumbo. É possível observar que a ocorrência de chumbo 
está associada a anglesita (PbSO4), cerussita (PbCO3), galena (PbS), 
phosphohedyphane (Ca2Pb3(PO4)3Cl), piromorfita (Pb5(PO4)3Cl) além de óxido de 
chumbo (Pb2

+2Pb+4O4) e chumbo em sua forma metálica (Pb).  
 

Tabela 1. Composição mineralógica da fração afundada (A) por DRX/ método de 
Rietveld (em mg/kg). 

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

Cerussita 9.720 21.010 6.610 12.700 8.610   20.060 

Chumbo metálico 1.850 510 690 830 230   1.060 

Piromorfita 2.180 4.100 1.820 2.750 1.970   140 

Phosphohedyphane 9.030 3.560 22.140 3.850 25.310   44.370 

Galena   1.060 180 1.230 690   1.590 

Óxido de chumbo   680     180   170 

Anglesita           126.910   

Total 22.780 30.920 31.440 21.360 36.990 126.910 67.390 

 
Através do microscópio eletrônico de varredura (MEV) pôde-se observar que os 
minerais portadores de chumbo estão presentes em todas as frações 
granulométricas na forma de partículas livres ou inclusos em outros minerais. Na 
figura 3 são apresentadas imagens de elétrons retroespalhados obtidas nas análises 
das seções polidas, onde as figuras A, B e C são da amostra B3 e D da amostra B5. 
As composições químicas obtidas por EDS nos pontos 2, 6, 7 e 8 sugerem que as 
respectivas partículas são compostas predominantemente por óxido de chumbo, 1 e 
5 por galena, no 3 o chumbo está associado a um fosfato com composição gradando 
entre piromorfita e phosphohedyphane, o ponto 1 é uma apatita e o 9 um óxido de 
Fe. Também foram observados minerais de hábito fibroso concentrados 
principalmente na fração mais fina (< 53 µm) (Figura 4). 
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Na tabela 2 são apresentados os resultados dos teores de PbO, obtidos através de 
análises químicas, pelo método de fluorescência de raios X, das amostras brutas e 
das frações de granulometria 210, 105, 53 e <53 µm já normalizados para o 
percentual de massa retida em cada fração durante a análise granulométrica. O 
chumbo encontra-se presente em todas as amostras analisadas, sendo que os 
maiores valores foram encontrados na amostra B7 (21.000 mg/kg) e o menor valor 
na B4 (8.500 mg/kg). As análises granuloquímicas indicam que (com exceção da 
amostra B7) há uma tendência de concentração do PbO na fração inferior a 53 µm. 
Os valores encontrados em todas as amostras estão acima dos valores de 
referência para o chumbo, segundo o CONAMA (420/2009), onde o valor referência 
de qualidade é limitado a 300 mg/kg para áreas residenciais. 
 
Tabela 2. Resultados das análises químicas por FRX (em mg/kg de PbO) das amostras brutas e 

frações granulométricas. 

Frações (µm) B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

210 681,7 588,6 590,7 146,3 1.016,6 334,6 6.186,2 

105 2.658,9 726,5 2.651,2 1.070,6 3.312,3 556,2 8.497,2 

53 2.882,6 1.716,2 1.696,0 974,1 3.753,8 936,7 2.293,4 

-53 7.772,2 14.964,3 3.050,3 3.592,5 9.168,5 11.600,1 761,4 

Somatório 13.995,4 17.995,7 7.988,3 5.783,5 17.251,3 13.427,6 17.738,3 

Bruto 16.100 20.000 10.200 8.500 19.800 17.000 21.000 

 

 
Figura 3. Imagens de elétrons retroespalhados mostrando os diferentes minerais associados a 

presença de chumbo. 
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Figura 4. Imagens de partículas fibrosas da amostra B 6. Elétrons retroespalhados. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados indicam que as amostras coletadas em diferentes pontos da antiga 
pilha de rejeito e no seu entorno apresentam considerável teor de chumbo, que pode 
ser interpretado como um motivo de preocupação devido ao potencial risco à saúde 
da população que vive nas suas proximidades. Por outro lado, os elevados teores e 
a característica do material (já cominuído) são características que tornam o material 
analisado como possível fonte de recursos minerais devido a possibilidade de 
reaproveitamento. 
 
O chumbo está associado principalmente a anglesita, cerussita, galena, 
phosphohedyphane, piromorfita, podendo ocorrer como óxido de chumbo e em sua 
forma metálica. Tais ocorrências podem ser encontradas na forma de grãos livres ou 
inclusos em outro mineral. Esses minerais quando expostos às condições 
intempéricas podem sofrer alteração e liberar o Pb para o meio ambiente. Também 
foi observado com frequência a ocorrência de minerais, como a lizardita, 
cummintonita e actinolita, com uma morfologia semelhante a fibras de asbestos, o 
que pode implicar em risco à saúde da população quando sujeita a inalação de tal 
produto. 
 
Com isso, se faz necessário a condução de novos estudos que aborde novos 
aspectos do material relacionados a um possível reaproveitamento. 
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