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CONTROLE AMBIENTAL NA METALURGIA DO COBRE DA C.X.S.A. 

Péricles Alves de Liaa Jr, (1) 

Laerte Nascimento da Conceição (2) 

R E S U H O 
Com a illlplanta~io da :?lenta :4etalúrqica ~e benefici&lllento 
de concentrado de cobre no Po~o Petroqu~ico ~. CU~Açari, 
municlpio de Dias D'Avila-Ba.pela ~~SA,foi traçado um Pro 
qrama d.e Controle Ambiental cujas linhas de ação compreen 
deram desde sistemas de monitoraqem de ar,solo e água nai 
áreas interna e externa à Empresa ati Relatórios de Im~ac 
to Ambiental-RIMA (ambiente aquático, solo, flora e saudi 
comunitária) , com 'tinali6ade de proteção &lllbiental das 
áreas circunvizinhas. Neste trabalho serão expostos a me
todoloqia e resultados desta experiência adquirida duran
te a fase inicial de fu.ncionamento da Planta :utalúrqica, 
nesses seis primeiros anos de operaçio do complexo meta
lúrgico da CARA!BA METAIS. 

ABST!lACT 

With the CARA!BA ~IS PLANT installation 1n the Polo Pe 
troquimico de Camaçari, Dias O'Avila-Bahia, it has been 
decided to implant an Znvironmental Control Proqramma who 
se purpoae include from air, soil and water aonitoring 
system of the inter~ and externa! a.reas at the coaplex 
until environmental reporta-RIMA, reqaré to the environ
-ntal protection of the surroundinqs. This papar will pre 
sent methods and resulta of these experience durinq the 
six first years of CARA!BA UETAIS metalurqical complexo~ 
ration. · -

(1) Geólogo da Caralba Metais ·S.A. Ind. e Com. 
(2) Enqenheiro Qu!mico, Gerente da Divisão de Controle de Qualidade 

e Engenharia de Processo da cara!ba Metais S.A. Ind. e Com. 
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1 • INTROOOcAo 

O objetivo principal do Complexo "Keta~úrgico da Caraíba Metais é 

a produção do cobre eletrolltico a partir de concentrados sulfa
tados que contém este .etal. 

Para tanto, uma siria de etapas devem ser executadas,desde o ·pr~ 

cesso de ~imentação do concentrado no forno Flash Smelting, pa~ 
sando pelos Fornos Conversores, Refino, Moldagem, Refino Eletro
lltico até a Laminação (produção de vergalhio). Cada uma ~estas 

etapas, c0111preende não apenas os diversos passos do processo de 
produção, como também, ações de caráter de proteçâo ambienta.l, já 

que quase todas essas etapas geram rejeites de carãter poluente, 
dada a qualidade dos concentrados tratados. 

Com a finalidade de evitar p~oblemas de agressão ao meio ambien
te, a Caralba Uetais além de possuir sistemas que garantem a ca2 
taçâo e o tratamento desses rejeito• de forma adequada, seja sob 
a forma de produto comerci~izável ou como rea!duo industrial d~ 
vidamente estabilizado, executa levantamentos sistemáticos em 
áreas circunvizinhas à Planta, nos ecossistemas ar, água e solo. 

Assim, todo efluente pqluente gasoso contendo so, é transformado 
em ácido ' sulfúrico e o efluente liquido da lavagem desses gases 
antes de ser descartado para a CETREL (Central de Tratamento de 
Efluentes Llquidos, do Polo Petroqu!mico), passa ?Qr uma Unidade 
de Tratamento de Efluentes, para retirada de metais pesadose ad~ 
quaçio às condições de lançamento exigidas pelo órgão de Contro
le Ambiental. 

A Caralba Metais mantém ainda um sistema de monitoragem da ar 
através Estações apropriadamente localizadas, dentro e fora do 
Complexo, seja para controle de níveis de so, ou material parti
culado. 
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2. DESENVOLVIMEtiTO 
2.1. Controle de Emissões Gasosas 

Este éontrole regula bãsicamente às emanações de gases ger! 
dos nas etapas de oxidação da Fundição, os quais são ricos 
em S02 • 

Para efetivar este controle foi projetado um sistem!l de ·ca2 
tação e tratamento destes gase.s, como exposto a seguir. 

2.1 . 1. Sistema de Exaustão de Gases 

Os gases produzidos nos fornos Flash Smelting e Con
versores, devido a sua grande concentração em dlóxi
do de enxofre, não podem ser lançados para a atmosf! 
ra, por isso, são então exauridos por um sistema de 
transferência até a planta de ácido sulfúrico. 

Este sistema de transferência é composto por uma sé-

rie de dutos e equipamentos que sucoionam, através 
exaustores, o gás desde o forno, fazendo-o passarpor 
câmaras e precipitadores eletrostãticos, - para retira 
da da poeira c.ontida. 

Todo o sistema de transferência é monitorado através 
de instrumentos localizados nas salas de controladas 
unidades envolvidas (Conversão, Forno Flash e Acido 

Sulfúrico). 

2.1.2. Re4Proveitamento dos Gases Efluentes 

A corrente gasosa oriunda do Forno Flash, at.inge te!!! 

peraturas da ordem de 1200°c, cujo valor é aproveit! 
do para gerar vapor, através da passagem por uma cal 
deira de recuperação de calor . Na parte interna dos 
tubos desta circula água, a qual passa para o estado 
vapor quando da passagem do gás. Este vapor é utili

zado em todo Complexo Metalúrgico. 

Produção de Acido Sulfúrico 

A corrente qasosa do Forno Flash, após a geração 

\ 
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de vapor, une-se àquela proven iente dos Converso
res, já tendo sido pada uma previamente tratadanos 

seus respectivos sistemas de exaustão/limpeza e são 

transportadas para a planta de ácido sulfúrico. 

Na planta de ácido, a corrente gasosa deverá sofrer 

um tratamento de purificação que consiste na reti-
rada daá impurezas existente, basicamente Jl\8tais 

(Cobre, Arsênio, Selênio e outros) além de pó e n! 
voa icida, para melhor adequação para o processo 

.de. prod~ção de ácido sulfúrico. 

Como eficiência da reaÇão da conversão a trióxido 

de enxofre não é total (100,), o controle das va

riáveis de processo ê realizado a fim de manter-se 
o nivel do dióxido do enxofre na chaminé,dentro do 

especificado pelo órgão de Controle ~~iental, se~ 

do monitorada através de um analisador oc-line e 

de a.ostragens e análises periódicas. 

Observa- se, portanto, que a emanação de so, é man
tida sob controle através de toda uma estrutura,t~ 

talmente inte~ligada com o processo de produção de 

cobre, além de ser transformada em produto 

cializável (H,so, 98' w/w). 

2.1.3. Controle das Chaminés 

comer 

A monitoragem das chaminés é realizada periodicame.n

te para determinação de N, CO , so, e material part! 

culado, utilizando-se um trem de amostragea Modelo 
MPR- 01 fabricado pela F~T (Suécia) para obtenção 

das amostras das emanações dessas chaminés, as quais 

são analizadas pela técnica de cromatografia, a exc! 

çio do MP que é determinado a ~artir de pesageme ca! 

culos, incluindo vazio e velocidade da emanação. 

2.1.4. Esta~ões de Honitoragem do Ar 

A Cara!ba Metais instalou, na direção predoainantedo 
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vento, est.ações que determinam os índices de. contami
nação em termos de material particulado e dióxido de 

' enxofre , em vários pontos externos a área da Metalur
gia, para verificação ·da qualidade do ar. Foram insta 
ladas uma estação à montante e 03 ã jusante. Estas e! 
tações constam de 01 (um) filtro, 01 (um) absorvedor 
e uma bomba de vácuo ã vazão controlada. 

2.2. Controle da Qualidade dos Efluentes Líquidos 

2.2.1. Unidade de·Tratamento de Efluentes 

Em todas as etapas do processo produtivo residuos 11-

quidos são gerados sendo necessário ·um tratamento pa
ra remoção de contaminantes (Arsênio, Cobre, etc) e· 
neutralização do ácido contido. 

Este tratamento é realizado na Unidade de Tratamento 
de Efluentes (UTE), para onde é enviado todo efluente 
inorgânico das inst.alações industriais do Complexo Me 
talúrgico. 

O processo de tratêllllento consiste das et.apas de oxid! 
ção, neutralização, espessamento e filtração. 

No estágio de oxidação, é gerada um meio propicio a 
oxidar e precipitar o arsénio e o cobre, através da 
utilização de sulfato ferroso, do hidróxido de cálcio 
par4 ajuste do pH e do ar que é o agente oxidante. 

o material j_á oxidado é transferido continuamente, P! 
ra etapa de neutralização, onde juntamente com as co;, 
rentes que contém apenas ácido livre, são neutraliza
das atravês de nova adição de hidróxido de cálcio pa
ra manutenção do meio em condições alcalinas, o que 
propiciará não apenas formação do sulfa~ de cálcioo~ 
geseo, mas garant~rá a precipitação dos metais anter! 
ormente oxidados sob a forma de compostos estáveis co 
mo arsenato férrico e hidróxidos de cobre.· 
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Desta forlllll tem-se um efluente final, composto de 

duas fases: Sólida, fçrmada pela lama de gesso conte~ 
do os metais precipitados e estabilizados e a liquida 

que i a áqua recuperada que contém apenas os n!veis ' 

alnimos de contaminantes permitido pela Legislação a~ 

b1ental, sendo uma parte desta reutilizada e o resta~ 

te descartado para a CETREL. 

2.2.2. Efluente Pluvial 

Bate consiste da água da chuva que é direcionada para 

as canaletas através dos bueiros, sendo este monitor~ 

do quanto a níveis de contaminantes (metais pesadosle 

pH que devem se.r mantidos dentro dos padrões especif! 

cados pelo órgão ambiental . 

o efluente pluvial se mistura com aquele tratado na 

UTE e é enviado para a Barragem do Cobre. 

2.2.3. Barragem do Cobre 

O efluente Geral, como é denominado aquele resultante 

da mistura do efluente Liquido da UT~ como o pluvial, 

é transferido para a 3arraqem do Cobre onde passa por 

nova monitoragem para verificação dos niveis de cont! 
minantes e pH e então, a partir de uma Estação eleva

tória, são bombeados para a cgTREL através de tubula-

_cões, mantendo-se um rlgido controle sobre o nível da 
barragem. 

2:2.4. Efluente Orginico 

Este é formado pelos esgotos sanitários e caixas de 

qordura~. não sofrendo nenhum tratamento nauetalurgia 

mas sim na Central de tratamentos de Efluentes Orgin! 

coa, para posterior descarte. 

2.3. Efluentes Sólidos 

Procurando compatibilizar os fatores predominantes ligados 
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ao impacto ambiental, ou seja, a preservação dos mananciais 
de superfície e sub-superf!cie, foi elaborado estudo visando 
a disposição adequada do Res!duo Sólido. 

O efluente sólido gerado pela Caralba ~etais se constitui 
principalmente em Lama de Gesso (Caso4 S2 0) contendo metais 
pesados, formada ~a Unidade de Tratamento de Efluentes,oqua1 
é descartado para a CETREL, onde a alternativa de disposição 
encontrada foi a construção de vales especialmentepreparados 
para tal fim, com a devida proteçio (filmes impermeab~lizan
tes) para evitar ~roblemas de contaminação do solo por infi! 
tracio. 

Na área Oeste do Complexo Metalúrgico, existem outras bacias 
com o mesmo grau de proteçio, para serem utilizadas em situa 
ções emergenciais. 

Quando completada a sua capacidade estas são recobertas por 
mantas plásticas. 

A constração de valos, técnica clássica para confinamento de 
reslduos sólidos con~iderados tóxicos, envolvP um alto custo 
com projeto, obras de engenharia, mão de obra, 
disposição, confinamento e controle. 

transpo-:te, 

Conforme composição do custo unitário para construção de V! 
lo com capacidade para 20.000.m1 de residuos sólidos apre
sentado pelo •CETREL" em 1985, em OTNs te·r!amos: 

19.387 t 16 

ou 0,9694 

OTits/Valo 
OTNs/m' 

o custo atual com transporte e confinamento destes residuos, 
representa para Caraiba Hetais as seg·uintes ordens de gran

deza em OTNs. 

Transporte. 
Confinamento 

OTN/TON 

1 153 

, ,63 

TON/M2S 

4500 

4500 

Total OTNs/Mês 

OTN/M2S 

6885 

7335 

14220 
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Tendo en vista que o referido resíduo gerado pela UTE, con
tém na sua constituição elementos considerados ?elos órgãos 
de defesa do meio ambiente como de alto grau de toxidez,es
tá em andamento um estudo preliminar a nível de testes de 
labor:atório objetivando a geração de dois tipos de resíduos 
(Lama de Gesso) denominados de: 

1) Lama de Gesso "pura• (com baixo teor de elementos tóxi
cos) visando a sua utilização como nutrientes ou corret1 
vo de solos, fabricação de tijolos de cerâmica, cimento 
ou disposição em solos permeáveis ou alagados, reduzindo 
desta forma o custo com confinamento pelo método clássi
co em valos impermeáveis. 

2) Lama de Gesso •contaminada" (com alto teor de elemen-tos 
tóxicos) sem utilização para fins agrícola e/ou indus
trial. Como se constitui em menor volume, irá requerer 
menor dispêndio para construção de valos apropriados pa
ra disposição e confinamento. 

Para elaboração deste estudo prevê-se as seguintes dire
trizes básicas: 

a) Pesquisa de Laboratório 

Como estudos preliminares, serão efetuados pesquisas 
em escala de laboratório, objetivando um processo que 

possa ser exequível em escala industrial para obten
ção da "Lama de Gesso Pura". Em seguida, este resíduo 
será submetido a testes· de percolação em-tubos de PVC 

-e ao teste do; "EPA - Environmental Protection Agency
usA', para avaliação do grau c!e solubilização dos·l!le~ 
tais existentes nesta lama e o seu grau de toxidezre! 
pectivamente. 

b) Metodologia Aplicada 

I. Obtenção da Lama de Gesso "Pura• 

Esta metodologia tem como fundamento, os fenômenos fi 
sico.-químicos resultantes da reaçio química de neutr! 
lizaçio parcial dos efluentes líquidos - ácidos, por 
adição de uma suspensão de Ca(OHI, e a respectiva ad-
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sorção e/ou co-precipitação dos Detais pelo P.recipit~ 
do formado ~e sulfato de cálcio (Gesso). 

l:i,So4 + Ca(OH) 1 

Escolhemos aqui, para este estudo, a neutraltzaçãopa! 
cial pelos três motivos descritos à seguira 

• Redução de aproximadamente 50\ do Caso4 .2H2 0 forma
do na neutralização to~al. 

• Deixar os 50\ restantes para serem utilizados como 
pré-coat, facilitando assim, a filtração da Làma de 
Gesso contaminada com hidróxidos metálicos gelatin~ 
sos de dificil filtração . 

• Objetivando uma obtenção de Lama de Gesso com menor 
incidência possivel de metais decorrentes do efeito· 
de adsorção e co-precipitação. 

Após neutralização parcial deste efluente, submetere
mos esta suspensão de lama de gesso a um dos métodos 
fisicos de separação que é a filtração, resultando a!_ 
sim, uma lama com aproximadamente 40t de umidade, co~ 
taminada com Arsênio, Cobre, Ferro, etc. Para reduzir 
a concentração ~esses elementos contaminantes, dever~ 
mos fazer um tratamento de repolpagem desta lama á uma 
densidade de polpa em torno de 20\ m/v seguida de uma 
nova filtração . 

ti.Obtenção da Lama de Gesso contaminada 

Est• processo, é fundamentado na reação de neutraliz~ 
ção total, após oxidação dos metais presente•,atravéa 
do uso de agentes oxidantes fortes e adição de sulfa
to ferroso em solução para formação de um composto •! 
tável de araenato ferroso ou férrico. 

2.4. Recuperação da Cobertura Vegetal 

Encontra-se em execução um projeto de reflorestamento,defi
nindo-se como metas a: 11 recomposição da cobertura vegetal 
em áreas danificadas por ações antropogên.icas e 21 a ident.! 



" 

480 

ficação e aplicação de técnicas para minimizar o assoreamen 
to nas cabeceiras dos cursos dâgua. 

Sua implantação se caracterizou pela escolha de uma área Pl 
loto onde procurou-se identificar, selecionar e plantar es
pécies resistentes às condições reinantes no Polo Petroqui
mico. Além disto, propõe- se uma metodologia de correção e 
adubação do solo tendo em vista sua baixa fertilidade jáque 
este é originário de rochas sedimentares de composição are
nltica (arenitos argila-siltosos) . 

Os resultados parciais obtidos nos levaram à identificação 
das espécies gramíneas, bambú (Bambusa vulgaris) e Capim 
Brachiaria (Brachiaria humidicola) como a vegetação maispr~ 
missora ao sucesso do empreendimento. 

2.5. Relatórios de Impacto Ambiental - RIMA 

Assume illlportância relevante na illlplantação de um grande e!!! 
preendimento como a instalação de uma Planta Metalúrgica ,as 
denominadas "condições de fundo" (background) que devem in
tegrar um estudo global de impacto ambiental. 

Neste sentido, a CKSA definiu uma área em forma circular de 
vinte (20) km de diâmetro e vem realizando estudos siste~á
ticos, contratando serviços a terceiros, com acompanhamento 
de seus técnicos, com a finalidade de levantar as condições 
loeais, principalmente no que se refere a dete~inação dos 
indices dé metais pesados em diversos ecossistemas sob sua 
influência, mantendo assim o sistema sob controle. 

2.5.1. RIMA do Ecossistema Aquático e Terrestre 

Dois levantamentos já foram executados nesses ecos

sistemas. Na fase inicial do Programa ou FASE I -
(1982), procurou-se determinar o levantamento dos m~ 
taU; pesados (Cu, Zn, Pb, Cd e As) er:1 áreas ainda po~ 
co afetadas por estes poluentes, que dor avante sofre 
riam a influência da Metalurgia. Este levantamento 
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seria o marco inicial do Controle Ambiental e servi
ria como testemunho do ambiente natural da regiiofor 
necendo o n!vel do "Background" dessas metais. 

A segunda fase FASE-II (1986) determinou as concen
trações doa elementos traços tóxicoa supra- citados , 
que eventualmente foram depositados em á9Ua, . solo e 
sedimento• de corrente · via industriaL Estes relatõ
rioa são encaminhado• ao órgão estadual de proteção 
ambiental ap6s sua conclusão. 

2 . 5.2. RIMA - F~ora 

Com a finalidade de fornecer subsidio• para quaisquer 
estudos refe~entes a flo~a da área em pauta a osseus 
resultados para poaterioras comparações, foi execut! 
do um levantamento da flora na região circunvizinha 
à Planta, FASE I (1983) , com os seguintes objetivos: 
1) fazer o levantamento floristico dos vegetais ter
restre, 2) fazer o levantamento dos liquens e briof1 
tos; 3) fazer a diagnose visua~ do estado da flora 
(espé~ies nativas cultivadas); 4) caracterizar os t1 
pos de vegetação da ã.rea; 5 l recolher e conservar 
amostras de tecidos vegetais para posteriores compa
rações; 6) escolha de áreas modelo• dentro da veget! 
ção para estudo. 

Está previsto par.\ o segundo semestre do corrente ano 
o levantamento da segunda fase ou FASE II. 

2.5 . 3. RIMA- Saúde Comunitária 

Viaando estabelecer a n!veis de "Background" sobre a 
incidência de doenças respiratória• nas comunidades 
à jusante (correntes aéreas) da Planta t4etalúrqica , 

foi executado um projeto em 1983, FASE I, objetivan
do: 11 determinar a prevalincia de doença pulmonar 
obstrutiva crónica (asma brônquica, bronquite cróni
ca, enfisema e bronquectasia) na população residente 

\ 
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na sede da localidade de Lamarão do Passé; 21 identl 
ficar individues (ou grupo de individues) portadores 
de características tais que os tornem mais vulnerá
veis aos possíveis efeitos tóxicos do dióxido de en
xofre . Está previsto para o primeiro semestre de1989 
o segundo levantamento, com a finalidade de avaliaçãc 
do impacto. 

3. AVALIAçAc) DO SISTEMA E CONCLUS.Ao 

Considerando certos aspectos de infra-estrutura do Polo Petr~ui 
mico, bem como as ações do Órgão estadual de Controle Ambiental, 
as emissões de efluentes são observadas de acordo as ~esoluções 
e Norma s da Legislação sobre o assunto. 

Desta forma a Cara!ba tletais procura manter UI!\ controle sobre sua 
área de influência atuando em todas as fontes (aérea, terrestree 
pluvial), ao mesmo tempo em que atinge, suas metas de produçãode 

Cobre Eletrolltico. 


