
Resumo 
 
Os processos de precipitação são muito frequentes na indústria química e de elevada 

importância no isolamento e purificação do produto final. A precipitação é um fenómeno 

que na sua essência é caracterizado por uma química complexa. O principal objectivo 

deste trabalho de doutoramento consistiu no estudo dos mecanismos envolvidos na 

precipitação do fosfato dicálcico dihidratado, brushite. Pretendeu-se ainda desenvolver 

estratégias de modelização matemática e em particular aplicadas à optimização de 

processos de precipitação industriais. 

Foram efectuados diversos ensaios em sistema descontínuo e em condições 

isotérmicas, misturando suspensões de hidróxido de cálcio e soluções de ácido 

ortofosfórico em quantidadesequimolares. Do ponto de vista analítico, foram medidas 

em linha a concentração de cálcio, pH, temperatura e condutividade. Foram ainda 

retiradas amostras no decorrer de cada ensaio tendose analisado o precipitado por 

microscopia electrónica de varrimento, por difracção de raios X e por granulometria 

laser. Com base nos dados experimentais obtidos, estudou-se a modelização 

matemática e a optimização do sistema. Verificou-se para diferentes condições iniciais 

que o processo é exotérmico, que as curvas características de cálcio são similares, tal 

como as curvas características de pH e de condutividade. O processo de precipitação 

pode dividir-se em cinco estágios nomeadamente (i) precipitação da hidroxiapatite, (ii) 

crescimento da hidroxiapatite, (iii) formação dos primeiros núcleos de brushite, (iv) 

coexistência da brushite e da hidroxiapatite e por último, (v) transformação da 

hidroxiapatite em brushite e crescimento da brushite. A precipitação é semelhante para 

todas as condições experimentais iniciais, variando a extensão de cada estágio com as 

concentrações iniciais dos reagentes. Estes estágios foram analisados individualmente 

como função do pH e das concentrações de reagentes. No entanto, para concentrações 

mais elevadas o quarto estágio não se verifica. O sistema pode ser, simplificativamente, 

dividido em duas partes sendo uma delas relativa à precipitação da hidroxiapatite e a 

outra à formação da brushite quer por precipitação quer por transformação da 

hidroxiapatite. 

A solubilidade da brushite foi também determinada experimentalmente a 25ºC, 30ºC e 



35ºC, e na gama de pH 4,5–8. Constatou-se que a solubilidade da brushite decresce 

com o aumento da temperatura e foi obtida uma equação que relaciona a solubilidade 

da brushite com o pH e a temperatura. 

Foi definido o sistema reaccional, do qual resultou um sistema de equações cuja 

resolução permitiu obter a composição e propriedades do sistema em solução ao longo 

do tempo, a partir do conhecimento dos valores de temperatura, pH e concentração de 

cálcio. O modelo proposto foi ainda validado com dados experimentais de 

condutividade. Conhecendo a composição da solução do sistema reaccional foi 

possível determinar a composição do precipitado a partir do instante em que se inicia a 

formação da brushite. Foram também determinadas as velocidades de precipitação e 

de transformação de fases tendo sido relacionadas com a variação da composição da 

solução. Com esta análise e após o estudo global do processo, concluiu-se que as 

seguintes equações químicas conseguem representar a precipitação da hidroxiapatite, 

a transformação da hidroxiapatite em brushite e a precipitação da brushite, 

respectivamente: 

 

Ca(OH)2 + H3PO4 → Ca10(OH)2(PO4)6+ 18H2O    (1) 

Ca10(OH)2(PO4)6 + 4H3PO4 + 18H2O → 10CaHPO4.2H2O  (2) 

Ca(OH)2 + H3PO4 → CaHPO4.2H2O      (3) 

 

Na transformação da HAP em brushite, a difusão na partícula será, muito 

provavelmente, limitante, e processando-se a transformação de fora para dentro, a 

brushite formada constitui uma barreira à difusão da espécies químicas. 

Da análise do mecanismo de precipitação, através da dependência entre o período de 

indução e a sobressaturação, constata-se a existência de diferenças no mesmo que 

distinguem processos com concentrações iniciais inferiores e superiores a 0,2 M. 

Estudou-se o crescimento dos cristais ao longo do tempo tendo-se obtido uma equação 

que descreve o crescimento dos cristais ao longo de todo o processo. Com esta 

equação e a concentração de cálcio, foram calculados os valores da velocidade global 

de crescimento de cristais após definição da sobressaturação crítica, a qual se define 

como a sobressaturação a partir da qual o crescimento se verifica. O fenómeno de 



aglomeração não foi considerado porque o coeficiente de variação das distribuições de 

tamanhos de partículas apresenta uma tendência decrescente. 

Um modelo matemático parcial da precipitação do fosfato dicálcico dihidratado foi 

desenvolvido sendo consideradas as duas últimas fases do processo de precipitação, 

nomeadamente, a de transformação da hidroxiapatite em brushite e o crescimento da 

brushite. 

Os resultados obtidos demonstram uma boa concordância entre o modelo e os dados 

experimentais para as diferentes concentrações iniciais de reagentes. 

A fosforite, a partir da qual se produz ácido fosfórico, contém várias “impurezas” que 

podem ter uma influência determinante no processo de cristalização do fosfato dicálcico 

dihidratado, nomeadamente nos aspectos morfológicos. Uma dessas impurezas mais 

significativas é o flúor. A influência do ião flúor no tamanho, forma e grau de agregação 

dos cristais de brushite foi analisada. Determinou-se a concentração mínima de flúor, a 

partir da qual as propriedades do cristal são alteradas, e estudaram-se as 

características morfológicas do produto sob várias condições operatórias. Para tal, 

recorreu-se à Microscopia Electrónica de Varrimento e à Granulometria Laser. Foi 

observado um forte efeito no tamanho, forma e aglomeração dos cristais, mesmo para 

concentrações de flúor tão baixas como 10 ppm. 

 

 

Abstract 
 

Precipitation processes are extensively used in the chemical industries for product 

isolation and purification. In its essence, the precipitation is ruled by complex chemical 

mechanisms in both kinetic and thermodynamic terms. The main objective of this PhD 

Thesis is to study the mechanisms involved in the precipitation of dicalcim phosphate 

dihydrate, brushite. Another major goal was to develop mathematical models that can be 

used for the optimization of industrial crystallizers. 

Batch experiments were performed at constant temperature by mixing equimolar 

quantities of calcium hydroxide suspensions with ortophosphoric acid solutions. The 



concentration of calcium, pH, temperature and conductivity were measured on-line and 

acquired in a process computer. Off-line samples were taken and analyzed by X ray 

diffraction, scanning electron microscopy (SEM), and by light scattering. Using the on-

line and off-line data, mathematical modeling and optimization studies were performed 

of the brushite precipitation system. It was observed that the process is exothermic and 

that the dynamics of calcium concentration, pH and temperature exhibit typical patterns. 

It was concluded that the precipitation may be divided in 5 main stages: i) hydroxypatite 

precipitation, (ii) growth of hydroxypatite crystals, (iii) formation of brushite nucleus, (iv) 

co-existence of hydroxyhapatite and brushite crystals and (v) transformation of 

hydroxyhapatite into brushite and growth of brushite crystals. This precipitation 

mechanism was maintained in all the experiments performed, but the extension of the 

individual stages varied depending on the initial reagent concentrations. The individual 

stages were analyzed separately for different experimental conditions as function of pH 

and reagents concentration. It was concluded that the 4th stage is not verified for high 

reagents’ concentrations. The overall system may be simplified by dividing into two 

stages: i) hydroxyhapatite precipitation and ii) brushite precipitation and hydroxyhapatite 

transformation into brushite. 

The solubility of brushite was determined experimentally at temperatures of 25ºC, 30ºC 

and 35ºC, and at the pH range of 4,5–8. It was verified that the solubility of brushite 

decreases with the increase of temperature. An empirical correlation was obtained that 

relates the solubility with the temperature and pH. 

The reaction system was defined and analyzed at the equilibrium, thereby resulting in a 

system of non-linear algebraic equations. The resolution of this system allowed to obtain 

the composition and properties of the reaction system as the batch progresses in time. 

The only measurements required were the temperature, pH and calcium concentration. 

The model was validated by comparing the calculated and measured conductivities. 

Knowing the composition of the reaction system, it was possible to determine the 

composition of the precipitate starting at the onset of brushite precipitation. The 

precipitation rates and the rate of transformation between phases were determined and 

related with the variation of solution composition. By this analysis, it was concluded that 



the following three chemical reactions describe well the precipitation of hydroxyhapatite, 

transformation of hydroxyhapatite into brushite and precipitation of brushite: 

 

Ca(OH)2 + H3PO4 → Ca10(OH)2(PO4)6+ 18H2O   (1) 

Ca10(OH)2(PO4)6 + 4H3PO4 + 18H2O → 10CaHPO4.2H2O (2) 

Ca(OH)2 + H3PO4 → CaHPO4.2H2O     (3) 

 

During the transformation of hydroxyhapatite into brushite, the diffusion at the particle is 

probably the limiting step. This transformation will probably occur from outside to inside, 

whereby the brushite forms a barrier for diffusion. 

From the analysis of the precipitation mechanism in terms of the dependency of the 

induction period as a function of supersaturation, it was observed that the process 

behaves differently at concentrations higher or lower than 0,2 M but no plausible 

mechanistic interpretations could be withdrawn from the data that could justify this 

behavior. 

The dynamics of crystal growth was studied. A kinetic model was developed that allows 

to calculate the crystals growth rate over time. With this equation and with the calcium 

concentration, the overall rate of crystal growth was calculated once the critical 

supersaturation is calculated. Agglomeration was not taken into consideration because 

the variation coefficient of the particle size distributions showed a decreasing trend. 

A partial mathematical model of the precipitation of dicalcim phosphate dihydrate was 

developed considering only the last two stages, namely the transformation of 

hydroxyhapatite into brushite and the growth of brushite crystals. The modeling results 

showed a good agreement with the experimental data for the many different batches 

performed with varying initial reagents concentrations. 

The phosphorite is the mineral normally used for the production of phosphoric acid. This 

mineral contains several impurities that may play an important role in the precipitation of 

dicalcim phosphate dihydrate, namely in the morphology of the crystals. The most 

important impurity is the fluoride ion. The influence of fluoride ions in the size, shape and 

aggregation degree of brushite crystals was studied. It was determined the minimum 

concentration of fluoride ion above which the properties of the crystals are significantly 



altered. The morphological properties of the crystals were studied under several different 

operating conditions using scanning electron microscopy (SEM) and light scattering 

analysis. A strong effect on the crystals morphology was observed for concentrations of 

fluoride ion higher than 10 ppm. 

 


